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V O O R W O O R D

De digitalisering van Kelten: 
Mededelingen van de  
Stichting A. G. van Hamel

REDACTIE Kelten

V andaag presenteren wij u het allereerste di-
gitale nummer van Kelten: Mededelingen van 
de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische 

studies. Dit is een belangrijk moment, niet alleen 
voor het bestuur van de Stichting en de redactie van 
Kelten, maar ook voor u als begunstiger en lezer. We 
willen dan ook graag wat aandacht aan deze nieuwe 
stap besteden, voordat u in de artikelen, recensies 
en verslagen van dit nummer duikt.

Vroeg in 2015 bleek dat de financiële situatie van de 
Stichting van zo’n aard was, dat er grote aanpassingen 
nodig waren. Al jaren lang vormen de drukwerkkosten 
en de verzending van het papieren nummer van Kelten 
de grootste kostenpost van de Stichting. Deze kosten 
konden we niet verder reduceren en subsidie verkrijgen 
bleek niet realiseerbaar. Digitaal gaan was zodoende een 
logische stap, zeker in een wereld waarin digitalisering 
overal om ons heen is en een papieren uitgave tegen-
woordig een beperkt bereik heeft. Wij bij de redactie 
en het bestuur hebben nog steeds het doel voor ogen 
om zoveel mogelijk geïnteresseerden op het gebied van 
Keltische studies te bereiken. Via een digitale uitgave 
van Kelten kan dit doel beter bereikt worden. 

Hoewel het wellicht wat wennen zal zijn in het begin, 
zult u hopelijk zien dat er meerdere voordelen aan een 
digitaal nummer zijn. Het wordt eenvoudiger om bij, 
bijvoorbeeld, nieuwsberichten of agendapunten links 
naar interessante webpagina’s te geven. Waar dit bij een 
papieren uitgave overgetypt moest worden, kan u nu 
door op de link te klikken meteen naar de betreffende 
webpagina gaan.

Ook de inhoudsopgave van Kelten is interactiever gewor-
den: door op een artikel, verslag of recensie te klikken, 
gaat u meteen naar de betreffende pagina. 

Een digitaal nummer van Kelten betekent ook dat wij 
niet gelimiteerd zijn aan hogere drukwerkkosten met 
betrekking tot kleur. Dit zorgt er voor dat de digitale num-
mers een stuk kleurrijker en levendiger zullen worden!

Wie de voorkeur heeft om van papier te lezen kan er 
voor kiezen de pdf zelf uit te printen. Aan het eind van 
elk jaar zal er bovendien een jaarboek verschijnen, met 
zowel artikelen die dat jaar in de digitale uitgaven heb-
ben gestaan, als ook minimaal één nieuw en lang artikel. 

Er zal ook iets veranderen in het verschijnen van Kelten. 
Er komen per jaar drie digitale nummers, oftewel, één 
elke vier maanden. Dat zorgt ervoor dat u een voorjaars-
nummer zal ontvangen (februari), een zomernummer 
(juli) en een herfstnummer (oktober). Het jaarboek 
verschijnt aan het einde van het jaar. 

Wij gaan als redactie hard aan de slag om zowel de 
digitale als de papieren uitgaven de moeite waard te 
maken en dezelfde kwaliteit te leveren. Natuurlijk is de 
overgang naar een digitale Kelten ook voor ons nieuw en 
spannend, dus laat ons vooral weten wat u ervan vindt 
en of u nog suggesties en/of verbeterpunten heeft op het 
mailadres info@vanhamel.nl of redactie@vanhamel.nl. 

Natuurlijk zijn wij bij Kelten totaal geen trendsetters: 
er zijn al ontelbaar veel digitale bronnen, publicaties 
en tijdschriften beschikbaar op het gebied van Kelti-
sche studies. Waarschijnlijk bent u met veel daarvan al 
bekend, maar wellicht niet met allemaal, en vandaar 
geven wij als redactie graag een overzicht met onze 
favoriete en onmisbare online bronnen op het gebied 
van Keltische studies. 
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Artikelen

�� Atlas linguistique de la Basse-Bretagne
www.sbahuaud.free.fr/ALBB

De digitale versie van Le Roux’s Atlas linguistique de la 
Basse-Bretagne (1927).

�� Bardic Poetry Database
www.bardic.celt.dias.ie

In deze database, opgesteld door Dr. Katharine Simms, 
kan gezocht worden naar bardische poëzie.

�� Bibliography of Irish Linguistics and Li-
terature
www.bill.celt.dias.ie

BILL is een online bibliografie op het gebied van Ierse 
taal- en letterkunde, waar men allerlei publicaties kan 
vinden. Er kan ook op eerste regels van gedichten ge-
zocht worden, of op namen en woorden. 

�� CELT: Corpus of Electronic Texts
www.ucc.ie/celt

Deze website heeft allerlei edities van Ierse teksten 
gerangschikt op taal en datering, en gebruikt Google 
Search als zoekfunctie. De edities zelf zijn in verschil-
lende bestandsvormen te raadplegen.

�� Celtic Inscribed Stones Project (CISP)
www.ucl.ac.uk/archaeology/cisp/database

Zo’n 1200 inscripties die gemaakt zijn in de Keltisch-
sprekende gebieden in de vroege middeleeuwen, zijn 
te doorzoeken in deze database.

�� Celtic Literature Collective
www.maryjones.us/ctexts

Op deze website zijn allerlei edities van Keltische tek-
sten te vinden.

�� Celtic Personal Names of Roman Britain 
(CPNRB)
www.asnc.cam.ac.uk/personalnames

Deze website bevat een database met alle persoonsna-
men uit Romeins Brittannië waarvan wordt aangenomen 
dat ze Keltische elementen bevatten. Bij elke naam 
wordt interessante informatie gegeven, zoals datering, 
etymologie en details over de bronnen. 

�� CODECS: Online Database and e-Resources 
for Celtic Studies
www.vanhamel.nl/codecs

De Stichting A. G. van Hamel is al een tijdje flink aan de 
weg aan het timmeren op digitaal gebied, en wel met 
de online database CODECS. Het bevat onder meer een 
catalogus van teksten en handschriften, met inbegrip van 
een uitgebreide bibliografie. Nuttig voor de beginneling 
die vat probeert te krijgen op Ierstalige handschriften is 
het project Tionscadal na Nod, waar allerlei afkortingen 
in manuscripten teruggevonden kunnen worden. Ook 
staat het woordenboek Bretons/Nederlands en Neder-
lands/Bretons door Jan Deloof op CODECS.

�� Cornish-Engels/Engels-Cornish woor-
denboek
www.cornishdictionary.org.uk

Dit is een elektronisch woordenboek Cornish-Engels en 
Engels-Cornish van de Cornish Language Partnership 
Maga.

�� Cornish Language Texts: Tekstow Kernewek
www.howlsedhes.co.uk/kerneweg

Cornish Language Texts is een verzameling .txt-bestanden 
met transcripties en transliteraties van Middelcornische 
en een paar Laatcornische teksten.

�� DASG: Digital Archive of Scottish Gaelic
www.dasg.ac.uk

Wie geïnteresseerd is in Schots Gaelic kan niet om DASG 
heen. Dit grootschalig onderzoeksproject is opgedeeld 
in twee hoofdtakken: Corpas na Gàidhlig, dat als doel 
heeft om een doorzoekbaar corpus van teksten aan te 
bieden en dat gelieerd is aan het woordenboek Faclair 
na Gàidhlig, en Faclan bhon t-Sluagh, dat een schat 
aan veldwerk beschikbaar maakt. Daarnaast is er ook 
Seanchas: The Global Gaelic Jukebox.

�� Database of the Monasticon Hibernicum 
Project
www.monasticon.celt.dias.ie

In deze database kan gezocht worden naar kerkelijke 
gebouwen en ruïnes.

�� Dictionary of the Irish language
www.dil.ie

Gebaseerd op het woordenboek van de Royal Irish 
Academy, de e-DIL is een buitengewoon gebruiksvrien-
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delijk elektronisch woordenboek Oud- en Middeliers. 
Recentelijk werd nog de nieuwe versie van deze website 
gelanceerd (zie Aaron Griffiths verslag van de Tionól in 
dit nummer).

�� Doegen Records Web Project
www.doegen.ie

Dit online archief bevat geluidsopnames van Ierse spre-
kers uit de periode tussen 1928 en 1931 en is daarmee 
een schat aan informatie over Ierse dialecten, verhalen 
en liederen. 

�� Early Irish Glossaries Database
www.asnc.cam.ac.uk/irishglossaries

Dit project van de University of Cambridge heeft de 
Vroegierse glossaria gedigitaliseerd en volledig door-
zoekbaar gemaakt. 

�� Gedigitaliseerde handschriften van de 
National Library of Wales
www.llgc.org.uk/en/discover/digital-gallery/
digitalmirror-manuscripts

Op deze website zijn de gedigitaliseerde handschriften 
van de National Library of Wales te vinden. 

�� Geiriadur Prifysgol Cymru online
www.geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html

Dit is een elektronisch woordenboek Welsh-Engels 
en Engels-Welsh. Het geeft zowel moderne varianten 
als tekstverwijzingen naar oudere teksten waarin het 
woord voorkomt.

�� Irish Script on Screen (ISOS)
www.isos.dias.ie

Het Dublin Institute for Advanced Studies heeft op ISOS 
een prachtige verzameling aan gedigitaliseerde manus-
cripten uit allerlei collecties gepubliceerd.

�� Lexicelt
www.lexicelt.org

Dit is een elektronisch woordenboek Iers-Welsh en 
Welsh-Iers.

�� Ogham in 3D
www.ogham.celt.dias.ie

Nog een initiatief van het Dublin Institute for Advanced 
Studies is het Ogham in 3D-project. In de database kan 
onder andere gezocht worden op locatie, namen of 
woorden in de inscriptie, en datering.

�� Saint Patrick’s Confessio hypertext stack 
project
www.confessio.ie

Behalve een teksteditie en vertaling van St Patricks 
Confessio, biedt deze website aanvullende materialen 
als handschriftinformatie, artikelen en een uitgebreide 
bibliografie. 

�� St Gall Priscian Glosses
www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0904
www.stgallpriscian.ie
www.univie.ac.at/indogermanistik/priscian

De Sankt Gallen Priscianus (Sankt Gallen, Stiftsbiblio-
thek, Hs. 904) is een negende-eeuws handschrift van 
Priscianus’ standaardwerk over Latijnse grammatica 
en staat bekend om de talrijke Oudierse glossen die in 
de marge en tussen de regels zijn toegevoegd. Met de 
haarscherpe foto’s van het handschrift op e-codices, met 
de digitale editie van Pádraic Moran, die gebaseerd is 
op de transcriptie van Rijcklof Hofman en afbeeldingen 
oproept via e-codices, en met het digitale woordenboek 
van Bernhard Bauer heb je drie uitstekende middelen 
in handen om de glossen eens goed onder de loep te 
nemen. 

�� Thesaurus Linguae Hibernicae
www.ucd.ie/tlh

Dit project maakt een grote verzameling Ierse edities 
online verkrijgbaar in XML. Men kan de teksten opzoeken 
of binnenin het corpus zoeken naar woorden of zinnen. 

�� Towards a Grammar of Middle Cornish
www.laurantoorians.com/?page_id=128

Op deze website is de gedigitaliseerde versie van Towards 
a grammar of Middle Cornish van Lauran Tooriaans te 
vinden. 

�� Welsh Prose 1200–1425
www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk

Onmisbaar voor iedereen die zich met Middelwelsh 
bezig houdt: deze website bevat transcripties van 54 
manuscripten en die zijn allemaal doorzoekbaar met 
een handige zoekfunctie.
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A R T I K E L :  TA A L K U N D E

 De ‘nieuwe sprekers’ van het Iers,  
hun status en taalgebruik

MARINA SNESAREVA

T egenwoordig spreken de meeste Ieren 
Engels en vaak is dat de enige taal die 
ze beheersen. Zelfs in de Gaeltacht-

gebieden, waar Iers de hoofdtaal is, spreken de 
inwoners goed Engels en kunnen ze moeiteloos naar 
deze taal overschakelen als het gebruik van Iers 
onmogelijk of ongewenst is. De laatste jaren zijn er 
echter zogenaamde ‘nieuwe sprekers’ ontstaan in 
enkele plekken buiten de Gaeltacht, zoals Dublin, 
Cork en Belfast. Hun Iers wordt vaak beschreven als 
onjuist. In november 2014 heb ik een veldonderzoek 
uitgevoerd waarmee inderdaad een bepaalde En-
gelse invloed op de uitspraak van deze Dubliners 
werd aangetoond, vooral betreffende palatalisatie. 
Toch zou het misschien overdreven zijn om te stel-
len dat deze uitspraak niets meer is dan een slecht 
geleerde taal.

De Ierse taal heeft tegenwoordig een tamelijk controver-
siële status: aan de ene kant is het erkend als de eerste 
officiële taal van Ierland (Bunreacht na hÉireann), aan de 
andere kant wordt het Iers vanwege ongunstige sociale 
en extralinguïstische omstandigheden vanaf tenminste 
het midden van de negentiende eeuw steeds minder 
gebruikt. Toch wordt de taal door de Ierse bevolking 
beschouwd als een wezenlijk deel van hun cultureel 
erfgoed en nationale identiteit. Officieel gezien is Engels 
dus Ierlands tweede taal, maar voor de meeste Ieren 
is het in werkelijkheid de enige moedertaal, en zelfs 
degenen die Iers spreken, hebben een uitstekende 
kennis ervan. 

De huidige houding ten opzichte van de Ierse taal in 
Ierland is in vele aspecten te vergelijken met de situatie 
in het midden van de vorige eeuw. Ondanks het feit dat 
Engels toen beslist dominant was in het maatschap-
pelijke leven, maakte het Iers deel uit van de cultuur 
van het land. In 1969 werd deze situatie zo beschreven: 
“Op dit moment is de Ierse taal lang niet de werkelijke 
taal van het land. Maar historisch gezien is het echter 
het feit van gisteren en vandaag, een nieuwe en haast 
onverwachte gebeurtenis.” (Brennan 1969: 75). 

Het Iers wordt steeds beschouwd als een integraal deel 
van de Ierse identiteit en de culturele en sentimentele 
waarde van deze taal wordt vaak onderstreept. Een door 
Micheál Mac Gréil in 2007 en 2008 uitgevoerd sociologisch 

onderzoek toonde aan dat de meeste respondenten 
(er waren er 1015 in totaal) een positieve houding ten 
opzichte van de Ierse taal hadden. Zo dacht 52% van 
de respondenten dat Iers bewaard moest blijven, 40,3% 
vond een opleving van de taal noodzakelijk, en slechts 
6,7% was van mening dat het Iers volledig afgeschaft 
moest worden (Mac Gréil 2009). Deze positieve hou-
ding ten opzichte van zowel de taal als de sprekers 
leidt echter niet per se tot het gebruik in het dagelijks 
leven, en ondanks de officiële ondersteuning blijft Iers 
een bedreigde minderheidstaal. Natuurlijk zijn alle 
tegenwoordige sprekers van de Ierse taal tweetalig en 
hebben een uitstekende kennis van het Engels, zelfs als 
het Iers hun eerste taal is. En ondanks dat de algemene 
houding ten opzichte van het Iers vrij positief is, wordt 
de taal soms als ouderwets gezien. Vroeger werd het Iers 
ook geassocieerd met het boerenleven en, aangezien 
het zelden gewenst of aantrekkelijk was, wilden vele 
mensen de taal niet gebruiken.

De Gaeltacht-gebieden
De Gaeltacht is de benaming voor de gebieden in Ierland 
waar het Iers de hoofdtaal is en zowel in het dagelijkse 
leven als in officiële communicatie wordt gebruikt. Deze 
regio’s zijn echter ook niet probleemvrij, aangezien het 
gebied waar het Iers werkelijk de hoofdtaal is, lang-
zaam afneemt. Volgens de volkstelling die direct na de 
hongersnood plaatsvond (de jaren 1845 tot 1849), werd 
het Iers in 1851 nog steeds in het grootste deel van het 
land gesproken, en in sommige gebieden – vooral in het 
graafschap Galway, het westen en het zuiden van Kerry 
en in het noordwesten van Mayo – werd de taal door 
bijna 100% van de bevolking gebruikt (zie afbeelding 
boven). In het begin van de 21e eeuw worden de Ierse 
dialecten alleen in een klein aantal regio’s gesproken 
(zie afbeelding beneden), waar de meeste bewoners 
tweetalig zijn en naar Engels overschakelen als zij tegen 
buitenstaanders praten.

Bovendien, zoals Hindley ongeveer 25 jaar geleden liet 
zien, “vraagt men zich af of de Engelse televisie nu niet 
meer tegen kinderen in de Gaeltacht praat dan hun eigen 
ouders [het in het Iers doen], geteld in uren per dag. 
Ongetwijfeld praat hij lang genoeg tegen hen om hun 
spreekvaardigheid in het Engels te garanderen tegen 
de tijd dat ze 5 jaar oud zijn en om hoofdonderwerpen 
voor een gesprek met hun vrienden op te leveren.” 
Tegenwoordig is de instabiliteit tussen Iers en Engels 
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nog duidelijker, aangezien de laatstgenoemde de hoofd-
taal van de media, het internet en sociale netwerken 
is. Zelfs in Ierssprekende gezinnen kunnen kinderen 
daarom met het Engels opgroeien en spontaan Engelse 
sprekers worden. 

Dit leidt tot nogal pessimistische verwachtingen. Zo blijkt 
uit een recent gepubliceerd onderzoek naar het gebruik 
van Iers in de Gaeltacht (Ó Giollagáin en Charlton 2015) 
dat de Gaeltacht-gebieden als Ierssprekende regio’s van 
het land binnen 15-20 jaar zullen verdwijnen, ondanks 
alle pogingen van de staat om de minderheidstaal te 
ondersteunen. Dit blijkt ook uit de laatste volkstelling: 
door slechts 24,45% van de Gaeltacht-bevolking wordt 
het Iers dagelijks gesproken. Voor het hele land is dit 
percentage nog lager: slechts 5,3% van alle Ierse spre-
kers – oftewel 2,15% van Ierlands bevolking – gebruikt 
de taal elke dag (Central Statistics Office). 

Taalcontact en tweetaligheid 
Zoals hierboven is aangetoond, is de tweetaligheid in 
Ierland stabiel noch symmetrisch – anders zouden de 
twee talen even prestigieus zijn en een vergelijkbaar 
aantal sprekers hebben. Het gevolg is dat de meeste 
Ierstaligen indien nodig naar het Engels kunnen over-
schakelen, zelfs binnen één zin, en in sommige situaties 
kiezen ze voor Engels vanaf het eerste begin om mis-
verstanden te voorkomen. Het constante schakelen en 
taalcontact scheppen gunstige omstandigheden voor 
taalinteractie en wederzijdse invloed. 

Wat de huidige situatie in Ierland betreft, heeft het 
prestigieuze en wijdverspreide Engels vaker invloed op 
de Ierse taal dan vice versa, vooral in grote steden en 
buiten de Gaeltacht-gebieden. Zo werd de fonetische 
invloed van Engels al in de jaren 90 bevestigd toen Nancy 
Stenson ontdekte dat de fonologische aanpassing van 
Engelse leenwoorden in het Iers niet compleet was. 
Het feit dat zulke woorden vaak hun oorspronkelijke 
fonetische vorm bewaarden in plaats van te worden 
geassimileerd in overeenstemming met het Ierse fone-
tische systeem, werd verklaard door de wijdverspreide 
tweetaligheid in het land. 

Zelfs de sprekers voor wie Iers de eerste taal is, kunnen 
de fonetische invloed van Engels niet echt vermijden. In 
het Iers zijn er bijvoorbeeld twee soorten medeklinkers: 
gepalataliseerde en niet-gepalataliseerde medeklinkers. 
Palatalisatie, oftewel een verandering in de articulatie 
van een medeklinker, waardoor hij naar voren, in de 
richting van het harde verhemelte, verschuift, heeft 
een betekenisonderscheidende functie. Zo vormen in 
het Iers de woorden cathair [k] ‘grote stad’ en ceathair 
[k'] ‘vier’, dankzij de verschillende uitspraak van hun 
eerste medeklinkers een minimaal paar. In het Engels 
is er echter geen systemisch verschil tussen gepalata-
liseerde en niet-gepalataliseerde medeklinkers, en dit 
beïnvloedt de uitspraak van vele huidige Ierse sprekers, 
die in sommige gevallen fouten maken en de twee soor-
ten medeklinkers met elkaar verwarren. Ik geloof echter 
niet dat zulk Iers niets meer dan een slecht geleerde 

 7 Het dorp van 
Baile na nGall 
in de Gaeltacht 
van Waterford, 
circa 1910. 
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taal is als sommige taalkundigen aangeven (Ó Béarra 
2007), want de bovengenoemde fouten en afwijkingen 
blijken tamelijk systemisch te zijn, tenminste waar 
het de Ierstaligen in Dublin betreft. Hoewel er verder 
onderzoek nodig is, wijzen de ontdekte afwijkingen 
aan dat palatalisatie in het Iers van Dubliners min of 
meer positiegebonden aan het worden is. Zo hebben 
de sprekers de neiging om gepalataliseerde medeklin-
kers te articuleren bij voorklinkers zoals [i] en [e] en, 
integendeel, niet-gepalataliseerde medeklinkers te ge-
bruiken bij achterklinkers zoals [u], [o] en [a], ongeacht 
of dit juist of onjuist is. Het gebeurt deels vanwege de 
Engelse invloed, want in de traditionele Ierse dialecten 
is palatalisatie niet positiegebonden.

Wie zijn de nieuwe sprekers? 
In het licht van de bovengenoemde feiten, zoals onder 
andere het afnemen van de Gaeltacht, is de rol van 
mensen die de taal leren en sprekers uit stedelijke 
gebieden bijzonder belangrijk voor het taalbehoud. 
In de sociolinguïstiek wordt de taal van jongere Ieren 
vaak als ‘post-traditioneel’ of ‘niet-traditioneel’ om-
schreven, en de sprekers zelf worden ‘semi-sprekers’, 
oftewel halve sprekers, genoemd. Veel onderzoekers 
zijn van mening dat zulke Ierstaligen vanwege hun on-
voldoende taalcompetentie en zichtbare afwijkingen in 
grammatica en uitspraak ten opzichte van de oudere 
sprekers enorm verschillen, en daarom kunnen ze niet 
als gelijk beschouwd worden. Sommige taalkundigen 
houden zelfs vol dat hedendaags Iers niets meer dan 
een slecht geleerde taal is en dat eentalige Ieren, voor 
zover deze bestaan, vast niet met deze huidige sprekers 
zouden kunnen communiceren, omdat ze daarvoor een 
uitgebreide kennis van Engels nodig zouden hebben. 

Om vroegere labels te vermijden, werd de term ‘nieuwe 
sprekers’ bedacht. Door deze nieuwe term kan men zowel 
de negatieve connotatie van ‘semi-sprekers’ uit de weg 
gaan en ook de betekenis van deze fase in de opleving 
van de taal benadrukken. Terwijl het ontstaan van 
‘nieuwe sprekers’, die van de oudere sprekers duidelijk 
verschillen, een teruggang van een bedreigde minder-
heidstaal kan betekenen, zou ik willen betogen dat in 
het tegenwoordige Ierland zulke sprekers de taal kunnen 
helpen te behouden. Als mensen binnen en buiten de 
Gaeltacht-gebieden in de zogenaamde ciorcail comhrá, 
‘taalkringen’, deelnemen, en zowel open lezingen als 

andere evenementen in het Iers uitvoeren, wordt het 
gebruik van de taal verhoogd. Zo zijn er tegenwoordig 
zelfs in Dublin plekken waar men zijn of haar Iers kan 
oefenen en andere Ierstaligen kan ontmoeten. Naast 
Conradh na Gaeilge ‘de Gaelische Liga’ is het mogelijk 
deel te nemen aan de zogenaamde ciorcal díospóireachta 
‘discussiekring’ of een van de door Engineers Ireland 
georganiseerde lezingen te bezoeken. 

Redenen om voor het Iers te kiezen 
De Dubliners die ik in 2014 geïnterviewd heb (36 in to-
taal, van wie de meeste niet ouder dan 35 jaar waren), 
noemden verschillende redenen voor hun kennis van 
het Iers en min of meer regelmatig gebruik van de taal. 
Gebaseerd op deze schaarse gegevens kan men vast geen 
definitieve conclusie trekken, behalve de volgende: de 
antwoorden van Ierssprekende Dubliners weerspiegelen 
geen algemene taalhouding in de stad. Goede sprekers 
van het Iers vormen een duidelijke minderheid en zelfs 
binnen deze groep zijn er verschillende taalhoudingen 
die met de tijd kunnen veranderen. De antwoorden zijn 
echter in overeenstemming met vroeger sociolinguïstisch 
onderzoek: het Iers heeft tegenwoordig geen echte com-
municatieve functie. Degenen die de taal nog spreken, 
motiveren hun keus door persoonlijke redenen, zoals 
sentimentele aanhankelijkheid, familiewaarden en het 
idee van Ierse culturele identiteit. 

Werk en studie blijken ook belangrijk voor het behouden 
van Iers buiten de Gaeltacht te zijn, want in deze situa-
ties wordt de taal regelmatig gebruikt, en de sprekers 
merken de reële voordelen van taalbeheersing. Toch 
waren vele respondenten bang de taal te vergeten 
doordat deze weinig gebruikt wordt. Zo vertelde één 
dame dat ze vóór het interview twee jaar lang geen Iers 
had gesproken en dat ze het ontzettend ongemakkelijk 
vond de Gaeltacht-bewoners te benaderen vanwege 
haar slechte uitspraak. 

Het bestaande gebrek aan situaties waar het Iers kan 
worden gesproken versnelt de teruggang, en het schep-
pen van verdere gelegenheden voor het gebruik van Iers 
buiten de Gaeltacht-gebieden kan daarom op de lange 
termijn bijzonder weldadig zijn, maar eerst moeten de 
‘nieuwe sprekers’ ook geaccepteerd worden. Stedelijke 
gebieden zijn ten slotte even belangrijk voor taalbehoud, 
aangezien de jongere sprekers zich waarschijnlijk daar 
gaan vestigen.  
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A R T I K E L :  L I T E R AT U U R  /  TA A L K U N D E

 Welshe weemoed
MARTINE MUSSIES

I n de folklore van Europa en het nabije Oosten 
is de meermin een bekend fabeldier. Elke tra-
ditie presenteert een individuele variant op 

het universele motief van de watervrouw, ook bin-
nen de Keltische culturen. Maar waarom? Blijkbaar 
voelen wij ons aangesproken door de verhalen en 
de emoties die ze oproepen. Want of ze nu Ondine, 
Lorelei, Ariël of Roesalka heten, meerminnen lijken 
vaak te worstelen met dezelfde gevoelens: hoop en 
vrees, wachten en smachten, Heimweh en Fernweh en 
Hinausweh. In The angry mermaid, or Y morforwyn 
dicllon ofwel ‘De boze meermin’, een Engelstalige 
roman uit 2013 gebaseerd op Keltische mythen en 
sagen, geeft schrijfster Beverly Taff haar meermin 
Drustina een woord voor die gemoedstoestand: het 
Middel- en Modern Welshe hiraeth. In het boek komen 
Drustina en haar vriend Udris (de jongste Dumnonii 
krijger) uit Wales, maar hun vriendin Gisela (de Vi-
kingprinses) niet. Daardoor kent Gisela het woord 
hiraeth niet en Drustina kan niet zonder moeite uit-
leggen wat het ongeveer betekent. Misschien omdat 
er in het Engels geen directe vertaling voor is? Dit 
artikel is een lexicografische uiteenzetting van het 
woord hiraeth en een verkenning naar de emoties 
de er mee worden geassocieerd. Allereerst wordt 
een overzicht gegeven van het woord in meerdere 

Keltische talen, vervolgens wordt gekeken naar het 
gebruik van het woord in de Welshe literatuur en 
tot slot wordt er gezocht naar mogelijke vertalingen 
in het Nederlands.

Zoals reeds aangegeven bestaat hiraeth zowel in het 
Middel- als het Modern Welsh. Het is een woord van het 
mannelijk geslacht en er bestaat geen meervoudsvorm 
van. Het Geiriadur Prifysgol Cymru, het standaardwoor-
denboek Welsh, geeft op basis van de attestaties in de 
(Middelwelshe en Modern Welshe) literatuur de volgende 
mogelijke Engelse vertalingen: 

grief or sadness after the lost or departed, longing, 
yearning, nostalgia, wistfulness, homesickness, 
earnest desire. 

De Ierse varianten zijn hiraedd en sireacht en in het Cor-
nish is het hireth (en soms hyreth of hereth). De definitie 
in het Lexicon Cornu-britannicum van Robert Williams 
is: “1 homesickness – 2, an intense form of longing or 
nostalgia” (het betreft hier Middelcornische attestaties). 
Het gaat hier dus over het verlangen naar een thuis of 
naar iets anders, bijvoorbeeld een vervlogen tijd, zo-
als in de Middelwelshe literatuur het geval was. Door 
middel van twee weer andere varianten uit het Oudiers 
en Bretons – sírecht en hiraezh – is de Proto-Keltische 
vorm *sīr-axto- gereconstrueerd. In het Gallisch zien 
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we het woord terug in de vorm siraxta, ‘verlangen’ (dat 
tegenwoordig een kleine revival beleeft als nummer 
van de Zwitserse metalband Eluveitie).

Het woord hiraeth komt in het Middelwelsh onder andere 
voor in de uitdrukking hiraeth yn ol (Historia Peredur 
vab Efrawc, 40.18), vrij te vertalen als ‘verlangen naar’. 
In de vroege middeleeuwen, grofweg van de vijfde tot 
de tiende eeuw, werd hiraeth door schrijvers gebruikt 
voor verschillende doeleinden. Zo vinden we het te-
rug in het gedicht Gorchan Tudfwlch in het ‘Boek van 
Aneirin’, bestaande uit een reeks awdlau; klaagzangen 
over strijders die zijn gedood in de slag bij Catraeth. 
Volgens Daniel Huws van The Welsh Academy dateren 
deze gedichten waarschijnlijk uit de late zesde eeuw. 
In Gorchan Tudfwlch wordt het woord hiraeth geasso-
cieerd met het rouwen om een gestorven bondgenoot. 
Ook in de gnomische gedichten Englynion y misoedd – 

eveneens toegeschreven aan Aneirin – komt het woord 
voor, maar dan in een andere context: de weemoed die 
in september komt als de bladeren weer gaan vallen, 
ofwel de vergankelijkheid van het leven, weergegeven 
in de wisseling van de seizoenen. Hiraeth komt vier keer 
voor in negende eeuwse gedichten over prins Llywarch 
Hen (zesde eeuw). Drie keer betekent het gezien de 
context duidelijk ‘verlangen’, maar één keer blijft het 
onbestemd: in het verhaal i 'r gog, yn aber cuawg, ‘aan 
de koekkoek in de vallei van Cuawg’, verhaalt het per-
sonage Claf Abercuawg, een oude zieke man, over zijn 
gwyw calon rhag hiraeth; ‘zijn hart verlamd van hiraeth’.

In Hywel ab Owain Gwynedds gedicht Gorfhoffedd 
(twaalfde eeuw) wordt hiraeth gebruikt om de pijn van 
een onbeantwoorde liefde te beschrijven. De dichter 
in kwestie voelt zoveel hiraeth voor Nest, de dame die 
hij in het vizier heeft, dat zijn beschrijvingen van haar 

 8 Den lille Havfrue (De kleine zeemeermin) in Copenhagen, Denemarken, ontworpen door Edvard Eriksen.
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schoonheid en deugden bijna oneerbiedig worden. Ook 
in Llyfr Coch Hergest, het ‘rode boek van Hergest’ (van 
kort na 1382), wordt het woord gebruikt, maar met een 
iets andere betekenis. Het lijkt in Eiry mynyd tekst 21 
namelijk niet te gaan om de pijn van de onbeantwoorde 
liefde, maar om een puur verlangen (1028.44–1029.1):

Eiry mynyd, coch blaen pyr 
llidiawc lluossawc ongyr:
och rac hiraeth vy mrodyr.

Bergsneeuw, rood is de top van de perenboom
Fel en aaneengesloten zijn de speren:
O wee mijn verlangen, mijn broeders 
(Of: O wee, hoezeer mis ik mijn broeders)
[Eigen vertaling]

In de middeleeuwse Welshe literatuur komt hiraeth dus 
voor in verschillende sferen van verlangen, verdriet 
en vergankelijkheid, en menig Keltoloog definieert hi-
raeth als heimwee gekleurd met rouw of verdriet over 
een verloren of vertrokken iets of iemand. In de reeds 
benoemde moderne Engelstalige roman associeert Taff 
hiraeth echter ook met de vreugde van het weerzien 
(p. 94):

Nadat ze hadden bevestigd dat hun navigatie 
nauwkeurig geweest was, werd de aanblik van de 
broze branding, de golven die braken op de rotsen 
en het dodelijke getij niet langer een bron van 
gevaar en angst, maar vervulde zij Drustinas hart 
van hiraeth. Een diep verlangen van gemengde 
gevoelens, verlangen, vreugde, angst, woede, 
verwachting en opwinding. Ze begroette Udris over 
de golven en schreeuwde het woord: hiraeth!!!” Hij 
grijnsde breed en hief begrijpend zijn armen. Gisela 
keek verbaasd en vroeg: “Wat betekent hiraeth?”
[Eigen vertaling]

Volgens Pamela Petro – auteur van Travels in an old 
tongue: touring the world speaking Welsh – heeft hiraeth 
in het Modern Welsh inmiddels een nieuwe lading ge-
kregen. Het klinkt feller en boos, schrijft ze in de Paris 
Review, meer als een oproep of een (aan)klacht. Volgens 
Petro is het Welshe woord (opnieuw) in zwang geraakt 
tijdens een historische gebeurtenis, te weten de kolo-
nisatie van Wales door de Engelsen. Daarna kreeg het 
volgens haar een speciale connectie met koning Arthur, 
die volgens de legende nooit gestorven is. Analoog aan 
het verhaal over Jezus is hij slapende tot het zijn tijd is 
om terug te keren en zijn wereld te regeren. Daarom is 
hiraeth volgens Petro nu een woord van protest, omdat 
de vader/het thuis/het land niet op de plaats is waar 
het zou moeten zijn.

Gezien zowel de oude en nieuwe mogelijke interpreta-
ties van hiraeth als de moeilijkheid om er een Engelse 
vertaling voor te vinden, vroeg ik mij af of er ook een 
Nederlandse vertaling voor zou bestaan. Het lijkt 
vooralsnog een mengeling van smacht, hunkering en 
nostalgie, bijvoorbeeld in een verlangen naar het Wales 
van vroeger. In het Nederlands kennen we soortgelijke 
woorden, zoals weemoed, heimwee, melancholie en 
het ouderwetse miltzucht oftewel spleen (‘ ik wou dat ik 
twee hondjes was…’). Al deze vertalingen in het Neder-
lands vertegenwoordigen echter meer verlangens naar 
het bekende dan naar een gevoel van nostalgie voor 
een plek die er misschien nooit is geweest; voor een 
onbepaalde plaats in je verleden of toekomst waar je 
misschien nooit komt maar die je wel mist in je leven. 
Mae hiraeth arna i amdanot ti betekent zoiets als ‘ ik 
heb heimwee naar jou’, en vaak wordt hiraeth dan in 
het Nederlands ook vertaald met ‘missen’. Het dekt de 
lading echter wederom niet helemaal aangezien het 
Welshe woord net weer iets andere nuances kent om-
dat het gevoel van verlangen/missen vaak verbonden 

 8 Beeld van Lorelei aan de oever van de Rijn in het 
Duitse plaatsje Sankt Goarshausen.
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is aan iets dat bestaat in de verbeelding, niet zozeer 
in de realiteit. 

Deze definitie doet denken aan hoe Svetlana Boym het 
pseudo-Griekse nostalgia definieert: “een verlangen naar 
een thuis dat niet meer bestaat of nooit heeft bestaan.” 
Toch betekent het Nederlandse woord nostalgie dan weer 
net iets anders, zoals Van Dale het definieert: “nos·tal·gie 
(de; v) heimwee: nostalgie naar de goede, oude tijd”. Iets 
dat er dus duidelijk wel was, wellicht zelfs op dezelfde 
plek, maar in het verleden. Persoonlijk denk ik niet dat 
hiraeth met één Nederlands woord is te vertalen, maar 
het is “vaak moeilijk om eenduidige vertalingen voor 
sommige buitenlandse begrippen te vinden. Zo hebben 
onze Oosterburen woorden als Weltschmerz, wat gaat 
over de pijn van de imperfectie, en niet te vergeten 
Sehnsucht, de Krankheit des schmerzlichen Verlangens 
(‘ziekte van het pijnlijke verlangen’). Sehnsucht is een 
immense hunkering naar een persoon of zaak waar 
men van houdt of die men begeert, verbonden met een 
intens gevoel van pijn door de onbereikbaarheid van 
het object van begeerte – door troubadours bezongen 
als ‘Amor de Lonh’. Noemenswaardig is dat de woorden 
Weltschmerz en Sehnsucht onvertaald in vele andere 
talen worden gebruikt, zeer waarschijnlijk aangezien 
er in die talen geen één op één vertalingen voor zijn. 
Misschien kunnen we in het Nederlands ook zoiets doen 
voor hiraeth? In de woorden van Nicoline van der Sijs:

Door het contact met anderen leer je nieuwe 
zaken kennen. En die zaken moeten een naam 
krijgen. Wat is dan gemakkelijker dan de naam 
over te nemen die de ander gebruikt? Zo maken 
leenwoorden hun entree.
 

Ook Nederlanders kennen het gevoel van hiraeth – 
volgens filosoof Jasper Ligthart zitten we zelfs in een 

culturele fase van nostalgie, al dan niet naar iets onbe-
kends – maar hebben er geen woord voor. Dan voegen 
we hiraeth toch gewoon toe aan onze woordenschat? Als 
een leenwoord dat we niet lenen van, maar ontlenen aan 
een andere taal, net als überhaupt, computer, bureau 
en sultan. En dan eens niet uit het Duits, Engels, Frans 
of Arabisch, maar uit een Keltische taal. Die hebben 
we overigens al, mondjesmaat en met name op twee 
terreinen: bodemkunde, met woorden als duin, ijzer, 
lei en lood, en staatkunde: ambacht, rijk en gijzelaar. 
Keltologen zijn het nog niet eens over de oorsprong 
van bok, erf en eed. Peter Schrijver meent dat er één 
leenwoord uit het Brits-Keltisch uit deze periode in het 
Nederlands is overgebleven: kade, een hypercorrecte 
vorm van kaai.

Om de volledige semantische lading (oud én nieuw) 
succesvol te kunnen gebruiken kunnen we hiraeth dus 
gewoon aan onze taal toevoegen. Net als in De Boze 
Meermin, waarin Taff het gebruikt binnen haar Engelse 
vocabulaire en aangeeft het niet te kunnen vertalen, 
wat wordt bevestigd zodra Drustina haar vriendin Gi-
sela antwoordt op haar vraag over wat hiraeth precies 
betekent (p. 94): 

Het betekent dat ik verlang naar mijn thuisland... 
mijn heuvels, mijn rivieren en mijn bossen; mijn 
eilanden en mijn zeeën. Hiraeth is een woord dat 
verlangen of hunkering betekent. Nu dat ik dit 
land zie worden die gevoelens in mij sterker. […] 
Ah, je kunt niet weten wat hiraeth betekent. Het 
is zo'n diepgeworteld gevoel, het gaat dieper dan 
je hart. Hiraeth is een heel speciaal woord, voor 
een heel speciaal gevoel.
[Eigen vertaling] 
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A R T I K E L :  TA A L K U N D E

Problematische Brits-Keltische plaatsnamen 
in het noordwesten van Engeland

TINO OUDESLUIJS

H et Brits-Keltisch taalkundig verschijnsel 
lenitie betreft de verandering van de mede-
klinkers /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/ en /m/ 

naar respectievelijk /b/, /d/, /g/, /β/, /ð/, /β/ en /
β̃/1 wanneer deze in bepaalde posities voorkomen, 
bijvoorbeeld tussen twee klinkers of tussen een 
klinker en een resonant (oftewel /m/, /l/, /n/ en 
/r/). Jackson gebruikt voor zijn datering hiervan vier 
verschillende soorten bronnen, waaronder Brits-
Keltische plaatsnamen in Engeland waarvan het 
schriftelijke bewijs teruggaat tot de Angelsaksische 
periode (tussen circa 500 en 1100 n.Chr.). Ondanks 
dat hij zijn datering middels duidelijke argumen-
taties overtuigend presenteert, verschaffen enkele 
Brits-Keltische plaatsnamen echter een vraagstuk 
waardoor Jackson deze plaatsnamen buiten zijn 
argumentatie laat: een woordfinale <th> /θ/ waar 
een <d> /d/ verwacht wordt.

Jackson probeert in eerste instantie middels de Brits-
Keltische plaatsnamen aan te tonen dat lenitie volledig was 
opgetreden in de Brits-Keltische talen op het moment dat 
de Germaanse stammen naar Groot-Brittannië kwamen. 
Men kan namelijk bij Brits-Keltische plaatsnamen die in 
Oudengelse bronnen zijn opgenomen zien dat wanneer 
er tussen twee klinkers oorspronkelijk een *t /t/ stond 
(op basis van onze huidige kennis van de betreffende 
etymologie), deze vervolgens in het Oudengels werd 
overgenomen met een /d/ <d>. Een voorbeeld hiervan is 
Eden (in zowel de huidige graafschappen Westmorland 
als Cumbria): Eden < Laat Proto-Brits *Idon < *Ituna. Deze 
overname met een <d> in het Engels is volgens Jackson 
alleen mogelijk wanneer lenitie volledig was toegepast 
in het Laat Proto-Brits voordat de plaatsnaam in het 
Oudengels werd overgenomen. Wanneer dit niet het 
geval zou zijn geweest zouden de Angelsaksen namelijk 
zeer waarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van de in 
het Oudengels evenwel beschikbare /t/ (geschreven 
<t>), welke de Brits-Keltische *t /t/ veel nauwkeuriger 
zou hebben gerepresenteerd.

Zeven problematische plaatsnamen
Ondanks het verder aannemelijke bewijs voor Jacksons 
datering leveren sommige plaatsnamen tot op zekere 
hoogte moeilijkheden op: in zeven gevallen treft men 
(zowel in historische als hedendaagse data) een woord-
finale <th> /θ/ aan waar – op basis van de etymologie 

welke ons een *t geeft – een /d/ verwacht mag worden. 
Dit is namelijk de klank die volgt na lenitie van de *t, 
en in alle gevallen treedt volgens de regel lenitie op. 
Het betreft de volgende plaatsnamen (zie ook figuur 1):

1. Penrith (Cumbria): W2 penn ‘hoofd/top/heuvel’ 
+ W rhyd ‘voorde’

2. Culgaith (Cumbria): W cul ‘smal’ + W coed ‘bos’
3. Culcheth (Cheshire) (volgens Ekwall (1960: 135) 

en Jackson (1953: 303, 320) dezelfde etymologie 
als Culgaith)

4. Penketh (Cheshire): W penn + W coed
5. Werneth (Greater Manchester): W gwern 

‘elzenboom’ + het Latijnse suffix -etum (vgl. 
Gallische Vernetum)

6. Tulketh (Lancashire): W twll ‘gat/kuil’ + W coed
7. Winfrith (Dorset): W ffrwd ‘stroom’ (Win is de 

naam van de rivier)

Deze spellingvarianten met <th> zijn merkwaardig aan-
gezien de verwachtte uitkomst van een gelenieerde *t 
normaliter /d/ is, en niet /θ/, bijv. PrK. *kaito- > Welsh 
coed. Om deze gevallen uit te kunnen leggen dient men 
te verklaren hoe een /d/ (< *t) een /θ/ zou kunnen zijn 
geworden. Allereerst zal de medeklinker fricatief moe-
ten worden en vervolgens moet ook de stemhebbende 
eigenschap verdwijnen (of andersom natuurlijk). Wat 
dan resteert is de vraag hoe dit zich heeft gemanifes-
teerd en of de zeven plaatsnamen dan inderdaad iets 
gemeen hebben of dat het zeven uitzonderingen op de 
regel blijken te zijn.

Jacksons bespreking van Brits-Keltisch *t 
/d/
Jackson bespreekt de Brits-Keltische gelenieerde *t /d/ 
in twee situaties: midden in een plaatsnaam en aan 
het einde van een plaatsnaam. Eerstgenoemde wordt 
in Engelse bronnen vervangen door een geschreven 
<d>. Er wordt in een enkel geval ook wel eens een <t> 
aangetroffen, maar dit is volgens Jackson uit te leggen 
zonder aan te nemen dat de plaatsnamen vóór lenitie 
zijn overgenomen in het Oudengels aan de hand van de 
klankverandering provectie en hypercorrectie.

De gelenieerde *t /d/ aan het einde van een plaatsnaam 
werd volgens Jackson in het Engels in eerste instantie 
ook vervangen met een <d>. Een belangrijke toevoeging 
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is hier dat deze in een latere periode (zeker in de Mid-
delengelse periode waaruit we de meeste attestaties 
hebben) ook veelvuldig werd geschreven als een <t>. 
Jackson wijst erop dat de medeklinkers /b/, /d/ en 
/g/ aan het einde van een woord in het Middelwelsh 
ook vaak werden geschreven met <p>, <t>, en <c>, en 
deze medeklinkers staan er om bekend (ook in andere 
talen, bijvoorbeeld het Nederlands) vaak hun stem te 
verliezen in deze woordfinale positie. Ook Ekwall wijst 
hierop door aan te geven dat het verlies van stem aan 
het woordeinde niet ongewoon was in veel Oudengelse 
dialecten, en dat de <d> spelling waarschijnlijk van een 
vroegere periode was, voordat de klank zijn stem ver-
loor. Voorbeelden van laatstgenoemde in hedendaagse 
plaatsnamen zijn Parrett, (Dorset, Somerset) < Pedrede 
en Nymet (Devon) < Nimed, Nymed.

We kunnen met dit bewijs wat betreft de omzetting van 
<d> naar <th> in de bovengenoemde zeven plaatsnamen 
het verlies van stem al verklaren, maar hoe zit het met 
de fricativiteit? Förster (1921: 213) opperde het idee dat 
de gelenieerde Brits-Keltische *t /d/ dentaal en sterk 
geaspireerd was, maar geeft hiervoor verder geen be-
wijs. Ekwall (1928: lxxiii) beweerde dat het leek alsof de 
uitspraak van de gelenieerde *t /d/ geaspireerd was en 
wellicht zou hebben geklonken als de Oudengelse /θ/, 
maar ook deze bewering blijft zonder hard bewijs. Jackson 
concludeerde uiteindelijk dat de woordfinale <th> (zowel 
nu als in de Middelengelse periode /θ/) waarschijnlijk 
een trend was van een latere periode aangezien de 
vroegste attestaties van de <th> pas uit de twaalfde 
eeuw komen. In het Oudengels zou de Brits-Keltische 
gelenieerde *t /d/ dus zijn overgenomen met een /d/ 
<d>, later tot een /t/ <t> (wat zeer aannemelijk is), en 

 8 Figuur 1. Kaart met daarop aangegeven: 1. Penrith (Cumbria); 2. Culgaith (Cumbria); 3. Culcheth (Cheshire); 
4. Penketh (Cheshire); 5. Werneth (Greater Manchester); 6. Tulketh (Lancashire); 7. Winfrith (Dorset).
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uiteindelijk onder bepaalde omstandigheden een <th> 
/θ/ zijn geworden. Jackson gaat hier echter niet verder 
op in, hoewel hij nog wel aangeeft dat het misschien 
geen toeval is dat zes van de zeven voorbeelden van dit 
verschijnsel in het noordwesten van Groot Brittannië te 
vinden zijn, namelijk in de graafschappen van Cheshire, 
Greater Manchester, Lancashire en Cumbria.

Algemene moeilijkheden met Brits-Kelti-
sche plaatsnamen
Jackson komt tijdens zijn onderzoek naar een mogelijke 
datering voor lenitie al snel tot de conclusie dat Brits-
Keltische plaatsnamen in het Oudengels hierover zeer 
weinig informatie bieden (volgens Ekwall vaak te wijten 
aan de klankverandering provectie), en zijn conclusie 
betreffende de datering van lenitie komt dan ook gro-
tendeels tot stand op basis van drie andere bronnen, 
namelijk 1) inscripties, 2) geschreven bronnen uit de 
zesde en zevende eeuw n. Chr. en 3) de orthografie van 
het Oudwelsh, en Oud Zuidwest-Brits, de voorouder van 
het Bretons en Cornish). De moeilijkheden om lenitie 
in plaatsnamen aan te tonen ontstonden onder andere 
door de Oudengelse schrijfwijzen voor hun klanken. Zo 
konden zowel de /ð/ als de /θ/ in de vroegmiddeleeuwse 
periode met <th> of <d> worden weergegeven, en daar 
kwamen vanaf de achtste eeuw ook nog de zogeheten 
thorn <Þ> en de eth <ð> bij.

Het voornaamste probleem, wat voor alle historische 
bronnen en met name voor plaatsnamen geldt, is 
echter dat we simpelweg niet weten hoe bepaalde 
geschreven letters werden uitgesproken. In dit artikel 
zal ik mij daarom focussen op 1) alle voor ons beschik-
bare geschreven attestaties van de betreffende zeven 
plaatsnamen in het Engels, 2) de orthografieën van het 
Oudwelsh, Oudnoors, Oudengels, en Middelengels, en 
3) alle mogelijke uitspraken van laatstgenoemden (voor 
zover bekend), om uiteindelijk een zo precies mogelijk 
plaatje te creëren waarin ik iets zinnigs hoop te kunnen 
zeggen over de plaatsnamen met een woordfinale <th> 
waar we in de regel een <d> (of een <t>) aantreffen. Ik 
zal mij beperken tot de Brits-Keltische woordfinale ge-
lenieerde *t /d/, en de overige door Jackson besproken 
medeklinkers laten voor wat ze zijn. Ook zal ik mij niet 
bezighouden met de gelenieerde *t /d/ welke nog tus-
sen klinkers staat aangezien – ondanks dat het dezelfde 
medeklinker betreft – deze niet in dezelfde positie staat 
als waarin we in een aantal gevallen <th> aantreffen.

Problematische plaatsnamen: etymologie-
en en spellingsvarianten
Ik heb alle spellingsvarianten van de plaatsnamen met 
een woordfinale <th> verzameld, chronologisch gerang-
schikt en vervolgens geanalyseerd om te kijken of er een 
patroon in zit en of bepaalde spellingsvarianten wellicht 
zeldzamer zijn dan andere (ik presenteer de lijst hier 

niet aangezien deze daarvoor te groot is). Zoals eerder 
opgemerkt door Jackson liggen alle plaatsen – met uit-
zondering van Winfrith in Dorset – in het noordwesten 
van Groot-Brittannië. Jackson gebruikt het voorbeeld 
van Winfrith om aan te geven dat de <th> voor een ge-
lenieerde Brits Keltische *t /d/ een erg laat verschijnsel 
moet zijn geweest omdat de enige spellingsvariant met 
een <th> uit 1491 komt en verder spellingen met een <t> 
of <d> zijn aangetroffen. Aangezien er verder geen geval-
len in het zuiden van Engeland te vinden zijn waarin dit 
verschijnsel optreedt (en er slechts één attestatie met 
een <th> spelling is) laat ik dit geval voor wat het is en 
concentreer ik mij op het noordwesten van Engeland. 
Wat nu volgt is een wat uitgebreider overzicht van de 
etymologieën van de plaatsnamen (zoals gegeven door 
Jackson en Ekwall) en de spellingsvarianten van de zes 
overgebleven plaatsnamen (welke tussen ca. 1100 en 
1800 zijn opgeschreven).

Penrith bestaat uit de twee Proto-Keltische componenten 
*kʷenno- (W penn) ‘hoofd, top, heuvel, einde’ en *(f)ritu-, 
(W rhyd) ‘voorde’. Hetgeen mij direct opviel in de ver-
schillende attestaties is dat er door de jaren heen veel 
verschillende spellingvarianten zijn gebruikt voor deze 
plaatsnaam. Met betrekking tot de woordfinale dentale 
consonant valt op dat er drie letters worden gebruikt: 
<d>, <t> en <th>. Slechts één vorm met daarin een <d> 
is ons bekend, Penred, hoewel deze wel in meerdere 
bronnen voorkomt.

Culgaith en Culcheth bestaan uit de Proto-Keltische 
woorden *koilo- (W cul ‘smal’) en *kaito- (W coed ‘bos’). 
Zowel Jackson als Ekwall maken geen onderscheid in de 
etymologieën van deze twee plaatsnamen, ook al is op 
basis van de spellingsvarianten een duidelijk verschil 
op te maken tussen vormen met <ay/ai> en vormen 
met <e> of <i>. Deze variatie kan echter ook worden 
toegeschreven aan verschillende schrijfconventies, 
zeker aangezien de plaatsnamen in verschillende bron-
nen uit verschillende periodes zijn geattesteerd. Wat 
betreft de woordfinale medeklinkers kwam een <d> of 
<t> regelmatig voor op de positie van een gelenieerde 
*t /d/ voordat ook een <th> enkele keren werd gebruikt. 
Dit was minder zichtbaar bij Penrith, waar we slechts 
eenmaal een voorbeeld hebben van een <d> en twee-
maal van een <t>.

Penketh bestaat uit de Proto-Keltische woorden 
*kʷenno- en *kaito-. Ekwall wijst op de plaats Pencoyd 
in Herefordshire, die dezelfde etymologie zou hebben 
maar waarvan geen <th> spelling terug te vinden is. Dit 
kan betekenen dat de <th> spelling niet in alle delen 
van Engeland gebruikt werd. Uit de drie attestaties die 
er nog zijn (Penket, Penketh en Penkith) wordt verder 
alleen duidelijk dat het waarschijnlijk niet met een <d> 
werd geschreven, maar gezien het gebrek aan attesta-
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ties is dit moeilijk hard te maken. Net als bij Culgaith/
Culcheth (welke beide hetzelfde Proto-Keltische woord 
*kaito- vertonen) gaat het hier volgens Ekwall en Jackson 
dus om een gelenieerde *t /d/.

Werneth bestaat uit het Proto-Keltische woord *wernā- 
(W gwern) ‘elzenboom’ en het Latijnse suffix -etum, (vgl. 
het Gallische Vernetum). Laatstgenoemde komt vaak 
voor in Latijnse namen voor plekken die vernoemd zijn 
naar de soorten planten of bomen die daar groeiden 
(bijvoorbeeld oletum ‘olijvengaard’ en ficetum ‘vijgen-
gaard’), en werd veelvuldig gebruikt voor de benoeming 
van andere plaatsen. Er zijn van de plaatsnaam Werneth 
verder geen spellingsvarianten met een <d> (wel veel 
met <t> of <th>, maar ook hier gaat het, zolang we de 
etymologie van Jackson en Ekwall aanhouden, wel om 
een gelenieerde *t /d/.

Tulketh bestaat uit de Proto-Keltische woorden *tullo- 
(W twll, Bret. toul, Corn. toll) ‘gat’, ‘kuil’ en *kaito-. Ook 
bij deze plaatsnaam vinden we enkele naamgenoten 
(zowel persoonsnamen als plaatsnamen), namelijk Mbret. 
Toulgoet, Bret. Toulhoet, Twll-côd, Tollcoit en W Tull coit. 
Ook in deze voorbeelden treffen we geen vorm aan met 
een <th>, wat erop duidt dat deze ontwikkeling alleen 
in het noordwesten van Engeland zou kunnen hebben 
plaatsgevonden. Wederom kunnen we opmaken uit de 
etymologie dat ondanks het feit dat er slechts tweemaal 
een <d> wordt aangetroffen er hier sprake is van een 
gelenieerde Brits-Keltische *t /d/.

Op basis van alle spellingsvarianten kunnen we het 
volgende overzicht maken:

Spellingsvariant Periode

<d> 1165–1290 (met uitzondering 
van Tulcood in 1545)

<t> 1086–1380

<th> 1100–1890

Hieruit kunnen we concluderen dat de <d>,<t> en <th> 
voor deze plaatsnamen een periode lang naast elkaar 
werden gebruikt, en dat de <d> als eerste langzaam 
verdween (Tulcood laat ik hier buiten beschouwing 
aangezien het de enige variant betreft van zo een late 
periode) gevolgd door de <t>. Deze ontwikkeling zou 
erop kunnen duiden dat de klank eerst zijn stemheb-
bendheid verloor (zoals al eerder besproken geen 
ongewone ontwikkeling in deze positie), alvorens deze 
fricatief werd. Deze volgorde lijkt op eerste gezicht aan-
nemelijk maar aangezien alle drie de spellingsvarianten 
minimaal honderd jaar tegelijkertijd werden gebruikt 
lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de klank dusdanig is 

veranderd (hoewel verschil in uitspraak zich natuurlijk 
soms pas laat zichtbaar maakt in schrift).

Daarbovenop is niet met zekerheid te zeggen hoe de 
letters <d>, <t> en <th> werden uitgesproken. In het 
noordwesten van Engeland had men namelijk veel 
mogelijkheden om bepaalde dentale klanken zoals /d/, 
/t/, /θ/ en /ð/ in schrift weer te geven in vergelijking 
met sommige andere delen van het land aangezien 
er door de jaren heen minimaal vier talen een sterke 
invloed hebben uitgeoefend op de lokale bevolking en 
schrijfcultuur: Brits-Keltisch, Oudnoors, Oudengels en 
later natuurlijk ook Middelengels. Ik zal hier daarom 
nu een blik werpen op de mogelijke uitspraken van de 
verschillende dentale medeklinkers die in deze talen 
aanwezig waren. Ik beperk mij voor het Brits-Keltisch 
tot het Oudwelsh.

Dentale medeklinkers in vier talen: schrijf-
wijzen en uitspraken
In het Oudengels (ca. 500-1150) konden de thorn <Þ> en 
de eth <ð> zowel /θ/ als /ð/ representeren; /θ/ als de 
thorn of eth als eerste of laatste letter van een woord 
fungeerde of wanneer deze verdubbeld werden in het 
midden van een woord, en /ð/ als ze tussen twee klin-
kers of stemhebbende consonanten stonden. Voordat 
deze twee grafemen gebruikt werden, echter, werden 
(met name in de vroegste manuscripten uit vooral het 
noorden van hedendaags Engeland) de <th> en de <d> 
gebruikt. Deze konden in de vroegere Angelsaksische 
periode elk zowel de /θ/ als de /ð/ representeren. De 
<th> was overgenomen uit het Iers en/of het Latijn 
uit Ierland, en de <d> kon net als de <b> in de vroege 
Oudengelse periode worden gebruikt voor zowel een 
stop als een fricatief. Of de <d> dan alleen de stemheb-
bende stop /d/ of ook nog de stemloze stop /t/ kon 
representeren is niet geheel duidelijk, maar aangezien 
deze wel gebruikt werd voor de stemloze fricatief /θ/ 
en in het Oudengels (zeker als laatste letter van een 
woord) ook uitgesproken kon worden als /t/, lijkt mij 
dit op zijn minst plausibel.

Het was echter natuurlijk ook mogelijk om simpelweg 
een <t> voor /t/ te gebruiken, en in het Oudengels werd 
(net als in andere West-Germaanse talen in de periode 
vanaf 400 n. Chr.) de /ð/ uiteindelijk een /d/, waarbij 
verder geen sprake was van stemloosheid. Gezien deze 
overwegingen ga ik er voor nu niet van uit dat de <d> 
ook een /t/ kon weergeven, maar alleen een /d/ of een 
/ð/, en in de vroegere periode in zekere mate ook de 
/θ/ (later werd voor deze klank nagenoeg altijd de <Þ> 
gebruikt). Na de achtste eeuw werden <Þ> en <ð> groot-
schalig in gebruik genomen voor de dentale fricatieven, 
en aangezien alle attestaties van de plaatsnamen uit op 
zijn vroegst de laat-Oudengelse periode komen, laat ik 
het gebruik van <d> voor /θ/ verder buiten beschouwing. 
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De <t> kon tot slot alleen worden gebruikt voor /t/. Wat 
volgt is het volgende overzicht:

Stemloos Stemhebbend

Stop <t> <d>

Fricatief <ð>, <Þ>, <th> <ð>, <Þ>, <th>, 
<d>

In de overgang van het Oudengels naar het Middelengels 
(c. 1150-1500) is noemenswaardig dat de <ð> niet meer 
werd gebruikt en dat de <Þ> voor zowel de /θ/ als de 
/ð/ kon worden gebruikt, net als de <th>. Verder werd 
de <d> lange tijd aangehouden voor /ð/ (tot c. 1500), 
en de <t> en <d> werden gebruikt voor respectievelijk 
/t/ en /d/. Voor het Middelengels geldt dus:

Stemloos Stemhebbend

Stop <t> <d>

Fricatief <Þ>, <th> <Þ>, <th>, <d>

In het Oudnoors (c. 800-1400) waren de geschreven letters 
<t>, <d> en <Þ> beschikbaar, en vanaf de vroeg dertiende 
eeuw ook de <ð>. Laatstgenoemde werd samen met de 
<Þ> gebruikt om de stemhebbende en stemloze dentale 
fricatieven weer te geven. Tot de <ð> werd geïntroduceerd 
werd alleen de <Þ> gebruikt, maar vanaf dat moment 
geeft de <Þ> alleen nog maar een stemloze fricatief 
aan en alleen in initiële positie. De <ð> representeert 
in alle andere posities de stemhebbende variant, tenzij 
deze gevolgd werd door een stemloze consonant die 
de /ð/ stemloos maakte. Dit laatste gebeurde echter 
zelden aangezien de <ð> dan meestal met een <t> werd 
vervangen om de stemloze eigenschap beter in schrift 
weer te geven. De <d> en de <t> werden uitgesproken 
als respectievelijk /d/ en /t/. De volgende tabel kan nu 
worden opgesteld voor Oudnoors:

Stemloos Stemhebbend

Stop <t> <d>

Fricatief <Þ> <ð>, <Þ>

In het Oudwelsh (c. 750-1150) vinden we de grafemen 
thorn en eth niet. De stemhebbende dentale fricatief 
/ð/ kon met meerdere grafemen worden weergegeven: 
<th>, <dd>, <d> en <t>, en we vinden vele mogelijke 
schrijfwijzes van de /θ/: <t>, <d>, <th>, <tth>, <dh> en <dt> 
(<d> voor /θ/ is typisch voor het Juvencus Manuscript 
en <th> voor /θ/ is dat voor het Computus fragment). 
De <t> representeerde daarnaast ook gewoon de /t/ 
en in het Oudwelsh van voor de elfde eeuw vaak ook 
een /d/. De <d> werd tevens gebruikt voor de /d/. Voor 
Oudwelsh geldt dus het volgende overzicht:

Stemloos Stemhebbend

Stop <t> <t>, <d>

Fricatief <t>, <d>, <th>, 
<tth>, <dh>, <dt>

<th>, <dd>, <d>, 
<t>

We zien in de hierboven besproken talen dat niet zozeer 
de stops /t/ en /d/ in de spelling ‘moeilijkheden’ op-
leveren, maar de fricatieven /θ/ en /ð/, welke met een 
veelvoud aan grafemen konden worden weergegeven. 
Uit bovenstaande tabellen volgt het volgende overzicht:

Stemloos Stemhebbend

Stop <t> <t>, <d>

Fricatief <ð>, <Þ>, <t>, <d>, <th>, 
<tth>, <dh>, <dt>

<t>, <d>, <ð>, <dd>, 
<th>, <Þ>

Met betrekking tot de zes th-plaatsnamen kunnen we nu 
de volgende tabel opstellen (klanken die maar in één 
taal werden gerepresenteerd door bepaalde grafemen 
staan tussen haakjes):

Spellingsvariant Klank Periode

<d> /d/, /ð/ (/θ/) 1165-1290

<t> /t/, /d/ (/ð/) 1086-1380

<th> /θ/, /ð/ 1100-1890

Op basis van dit overzicht lijkt het er nog steeds op dat 
de woordfinale dentale klank bij de zes betreffende 
plaatsnamen eerst zijn stem verloor: /d/ > /t/ (zeker 
aangezien in het Oud- en Middelengels – de talen van 
de attestaties – de <t> alleen een /t/ kon weergeven), 
en vervolgens fricatief werd: /t/ > /th/. Het verlies van 
stem is te verklaren, maar op basis van de chronologie 
lijkt de klankverandering /t/ > /θ/ niet erg aannemelijk. 
Zowel de <d> als de <t> en de <th> werden ruim 100 jaar 
naast elkaar gebruikt voor verschillende plaatsnamen 
met – zeer waarschijnlijk – een redelijk consistente 
uitspraak voor de laatste klank (of deze nu /θ/, /d/, 
/ð/ of /t/ was). Plaatsnamen staan er om bekend niet 
altijd uitgesproken te worden zoals verwacht (zo ook 
in het Nederlands, denk maar aan Gorinchem), en 
men vindt er vaak archaïsche vormen in terug. Gezien 
de schrijfwijzes in de vier besproken talen lijkt het er 
echter op dat de plaatsnamen het tegenovergestelde 
principe tonen door in uitspraak te zijn veranderd (van 
/d/ of /t/ naar /θ/).

Blijkt deze puzzel dan onoplosbaar? Ik denk van niet. 
Terwijl ik mijn voorlopige conclusie uitwerkte waarin ik 
een overzicht gaf van het hierboven gedane onderzoek, 
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bedacht ik me het volgende: als de oorspronkelijke na-
men van deze Brits-Keltische plaatsen een *t /t/ hadden, 
dan werd deze ongetwijfeld tussen klinkers gelenieerd 
tot /d/ (geschreven <d> of <t> gezien de woordfinale 
positie). In het noordwesten van middeleeuws Engeland 
kon deze klank op deze positie worden uitgesproken 
als een /d/ of een /t/, en meer niet (de <th> gaf alleen 
een dentale fricatief aan: /θ/ of /ð/). Deze conclusie 
gaat gezien de etymologieën op voor alle plaatsnamen 
zoals hierboven besproken. Uit mijn overzicht is echter 
duidelijk geworden dat zowel een <d> als een <th> (en 
in het Oudwelsh ook de <t>) beide ook een /ð/ konden 
representeren in het noordwesten van Engeland. Dit 
bracht mij op de gedachte om na te gaan of een an-
dere etymologie waarin we het over een gelenieerde 
Brits-Keltische *d /ð/ hebben niet van toepassing zou 
kunnen zijn. De thorn en de eth uit het Oudengels die 
deze klank konden weergeven werden namelijk in de 
Middelengelse periode (waaruit nagenoeg alle attestaties 
komen) met een <th> vervangen. Daarbovenop komen 
spellingsvarianten voor de plaatsnamen met een <t> 
(welke alleen in het Oudwelsh ook een /θ/ kon weer-
geven) veel minder voor dan met een <d> of een <th>.

Alternatieve etymologieën
Noch Ekwall noch Jackson geeft met betrekking tot de 
Proto-Keltische woorden *(f)ritu- en *kaito- andere 
voorbeelden van plaatsnamen die deze woorden ook 
op de laatste plaats in hun etymologie zouden hebben 
staan. Ze noemen enkel een aantal andere plaats- en 
persoonsnamen die exact dezelfde etymologie zouden 
hebben, zoals Toulcoet en Pencoyd. Hier treedt echter 
een variant met <th> niet op, waardoor zowel Jackson 
als Ekwall deze verandering toeschreven aan de geogra-
fische ligging van de betreffende plaatsen. Het is echter 
ook mogelijk dat zowel Ekwall als Jackson (die zich veel 
op Ekwall baseerde) een verkeerde etymologie hebben 
voorgesteld, opdat er geen sprake hoeft te zijn van een 
specifiek gebied met een afwijkende klankwet; /t/ > /θ/. 
De elementen *(f)ritu- en *kaito- komen namelijk ook 
voor in plaatsnamen met een andere etymologie, en 
in geen van deze gevallen is een <th> spelling terug te 
vinden. Aangezien zowel de spellingsvarianten van de 
besproken plaatsnamen als de uitspraak en schrijfwijze 
van de dentale klanken in het noordwesten van Engeland 
geen verklaring konden bieden voor dit verschijnsel, is 
het wellicht aannemelijker dat hier sprake is van een 
andere etymologie.

Na enig zoekwerk stuitte ik op de volgende Proto-Kel-
tische woorden: *rowdo- (W rhudd) ‘rood, bloederig’ en 
*kowdo- (W cudd) ‘verstopplaats, verberging’, die zich 
tot respectievelijk *rʉ:d en *kʉ:d ontwikkelde. In het 
Oudengels werd de Brits-Keltische klank /ʉ:/ met een 
/u:/, /i:/ of een /y:/ vervangen, welke allemaal gesloten 
klinkers zijn. Het is aannemelijk dat deze vervolgens in de 
latere middeleeuwen na de Normandische invasie onder 

Franse invloeden zijn vervangen door de middengesloten 
klinker /ɛ/ en de gesloten klinker /i/, weergegeven met 
een <e> in Tulketh, Penketh en Culcheth, met een <ai> in 
Culgaith en met een <i> in Penrith. Met deze elementen 
roepen de th-plaatsnamen veel minder vragen op dan 
wanneer men de etymologieën van Ekwall en Jackson 
aanhoudt. Ik stel daarom het volgende voor:

1. Penrith < PrK. *kʷenno (W penn) ‘hoofd, top, 
heuvel, einde’ en PrK. *rowdo- (W rhudd) ‘rood, 
bloederig’, in plaats van PrK. *(f)ritu- (W rhyd) 
‘voorde’

2. Culcheth en Culgaith < PrK. *koilo- (W cul) 
‘smal’ en PrK. *kowdo- (W cudd) ‘verstopplaats, 
verberging’, in plaats van PrK. *kaito- (W coed) 
‘bos, woud’

3. Penketh < PrK. *kʷenno en PrK. *kowdo- in plaats 
van PrK. * kaito-

4. Werneth < PrK. *wernā- (W gwern) ‘elzenboom’ 
(en het Latijnse partikel –etum)

5. Tulketh < PrK. *tullo- (W twll) ‘gat, kuil’ en PrK. 
*kowdo- in plaats van PrK. *kaito-

De nieuwe etymologieën passen tevens prima wat betreft 
de betekenis van de plaatsnaam. Penrith betekent nu 
‘rode heuvel’ in plaats van ‘hoofd/uiteinde van de voorde’, 
wat in dit geval zelfs beter lijkt te passen aangezien 
de dichtstbijzijnde voorde bijna anderhalve kilometer 
verderop ligt en er een plaats genaamd Redhills tussen 
Penrith en Penrhuddock (‘kleine rode heuvel’) ligt. Deze 
namen hebben allemaal betrekking op het gesteente 
van dit gebied van Cumbria, namelijk rood zandsteen 
(zie ook Lee 1998). Culcheth en Culgaith betekenen nu 
‘smalle schuilplaats’ in plaats van ‘smal bos’, wat in mijn 
mening zeer waarschijnlijk op hetzelfde principe neer-
komt. Penketh betekent nu ‘verborgen hoofd/top(punt), 
hoofd/top(punt) van een schuilplaats’ in plaats van 
‘hoofd/top(punt) van een bos’, en Tulketh betekent nu 
‘verborgen kuil’ in plaats van ‘gat/kuil van een bos’. Dit 
verwijst denk ik simpelweg naar de hoogte waarop de 
plaatsen gesticht zouden zijn en wederom volgen zowel 
*kaito- als *kowdo naar mijn mening hetzelfde principe. 

Voor Werneth zijn er enkele mogelijke alternatieven, 
hoewel de door Ekwall en Jackson voorgestelde ety-
mologie evenwel mogelijk is. Het gaat hier om het 
tweede element. Het voorgestelde partikel -etum zou 
door apocope <et> /ɛd/ zijn worden en dit zou middels 
analogie het gebruik van een <th> spelling aan het einde 
van andere plaatsnamen kunnen hebben overgenomen. 
Naast Tulketh, Penrith, Culgaith, Culcheth en Penketh 
liggen er nog enkele andere plaatsen met een <th> 
spelling (met een andere etymologie) in de omgeving: 
Hesketh, Holleth, Kirby Ireleth en Lindeth.
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Een andere gedachte is dat de etymologie van oorsprong 
alleen PrK. *wernā- (W gwern) ‘elzenboom’ was, en dat de 
plaats was genoemd naar de ‘dubbele’ meervoudsvorm 
gwernydd (W gwern kan reeds als meervoud worden ge-
bruikt. Zie voor beide vormen ook het Geiriadur Prifysgol 
Cymru). Ten tijde van ontlening was de <y> waarschijnlijk 
nog een /ɪ/, vanwaar mogelijkerwijs de <e> /ɛ/ in de 
Engelse spelling komt. Daarnaast zien we de overname 
van -ydd met –eth ook in bijvoorbeeld Merioneth (hoewel 
het hier niet gaat om de meervoudsvorm –ydd). In dat 
geval is de <th> spelling zonder analogie te verklaren.

Een laatste mogelijkheid is dat PrK. *wernā- de *jā-stam 
meervoudsvorm zou hebben gebruikt in plaats van de 
verwachte ā-stam vorm: *wernijā > *werniðā > *werneðā 
(a-affectie) > gwernedd.3 Aangezien –ydd teruggaat op 
een jo-stam lijkt dit de meest aannemelijk etymologie, 
hoewel alle voorgestelde mogelijkheden plausibel zijn.

Conclusie
In alle gevallen vinden we met de nieuwe etymologieën 
een gelenieerde *d /ð/ in plaats van een gelenieerde 
*t /d/. Dit helpt bij het verklaren van de hedendaagse 
<th> spelling aangezien de verandering van een stem-
hebbende dentale fricatief naar een stemloze dentale 
fricatief minder complex is dan wanneer een stemloze 
dentale fricatief ontstaat vanuit een stemhebbende 
dentale stop. Daarnaast zagen we eerder dat er ge-
durende de middeleeuwen veel spellingsvarianten 

voor een stemhebbende dentale fricatief waren in het 
noordwesten van Engeland, wat de vele verschillende 
attestaties van de zes besproken plaatsnamen mede 
zou verklaren.

Voorzichtigheid is echter altijd geboden: we weten niet 
hoe deze plaatsnamen werden geschreven in de tijd 
voor de elfde eeuw en ook weten we niet zeker hoe 
ze werden uitgesproken. We kunnen nu wel beweren 
dat de <th> spellingen van Penrith, Tulketh, Penketh, 
Culcheth, Culgaith en Werneth makkelijker kunnen wor-
den verklaard. Daarnaast werden in het Middelengels 
de /θ/ en /ð/uit het Oudengels beide met een <th> in 
schrift weergegeven. Verder onderzoek zou nog gedaan 
moeten worden naar de ontwikkelingen van de klinkers 
in deze plaatsnamen om de voorgestelde alternatieve 
etymologieën te bevestigen of te ontkrachten, maar 
de nieuwe etymologieën lijken mij momenteel op zijn 
minst zeer plausibel. 

1 In dit artikel doel ik met /.../ op het foneem en met <…> op 
de schrijfwijze hiervan.

2 W in dit artikel staat voor Welsh. Verder staat PrK. voor 
Proto-Keltisch, Bret. voor Bretons, MBret. voor Middelbretons 
en Corn. voor Cornish.

3 Met dank aan Linus Band-Dijkstra voor deze suggestie na 
een interessante discussie hierover.
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R E C E N S I E

Laryngalen: 
sporen van verdwenen klanken 

H et boek The reflexes of the Proto-Indo-Eu-
ropean laryngeals in Celtic is voortgekomen 
uit Nicholas Zairs proefschrift over hetzelfde 

onderwerp. Hoewel aspecten van de laryngalen in 
verscheidene artikelen en boeken al aan bod zijn 
gekomen, was er tot nu toe geen alomvattend werk 
over hun nalatenschap in het Keltisch. Zodoende is 
Zairs boek een welkome toevoeging aan de litera-
tuur van het Keltische en Indo-Europese vakgebied.

Het was Ferdinand de Saussure die als eerste voorstelde 
om een reeks klanken te reconstrueren die het in geen 
van de toentertijd bekende Indo-Europese talen – de 
taalgroep die zich uitstrekt van Europa tot India, waartoe 
ook de Keltische talen en het Nederlands behoren – over-
leefd hadden, maar hun sporen achtergelaten hadden 
in andere aangrenzende klanken. Zo was hij in staat de 
grote klinkervariatie in de paradigmata (oftewel rijtjes) 
van bijvoorbeeld het Klassiek Grieks te verklaren. Deze 
klanken noemde hij coefficients sonantiques en hun 
bestaan werd begin twintigste eeuw bevestigd door de 
ontcijfering van het Hettitisch, een Indo-Europese taal 
die deze klanken in sommige posities behouden had 
als -h̬-. Tegenwoordig worden de coefficients sonanti-
ques laryngalen genoemd en transcriberen we hen als 
*h₁, *h₂ en *h₃ (het sterretje geeft aan dat het om een 
reconstructie gaat).

De inleiding
Zairs boek bestaat grofweg uit twee onderdelen. In 
de inleiding geeft hij aan dat het boek met het doel 
geschreven is om alle Keltische woordstammen te ver-
zamelen die oorspronkelijk laryngalen bevatten. Op die 
manier wil hij de ontwikkelingen van deze klanken van 

het Proto-Indo-Europees – de gezamenlijke voorouder 
van alle Indo-Europese talen – tot het Proto-Keltisch 
in kaart brengen. Hij vergelijkt alle Keltische stammen 
met hun tegenhangers in de andere Indo-Europese 
talen om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat er in 
dat woord werkelijk ooit een laryngaal bestaan heeft 
of niet. Vervolgens zijn de stammen gesorteerd op de 
klankcontext waarin de laryngalen voorkomen en op 
basis daarvan formuleert hij zijn conclusies over de 
ontwikkeling van de laryngalen. Na zijn methodologie 
besproken te hebben geeft Zair een inleiding tot de la-
ryngaaltheorie en hun betekenis voor het Indo-Europees 
en hun klankwaarden (en in hoeverre het waarschijnlijk 
is dat het echt laryngalen, oftewel h-achtige klanken, 
waren). Daarna worden de verschillende standpunten 
met betrekking tot de Indo-Europese lettergreep bespro-
ken en presenteert Zair zijn eigen interpretatie, wat van 
belang is aangezien het bepaalt tot welke lettergreep 
een laryngaal op de grens tussen twee lettergrepen 
behoort en zodoende in welke klankomgeving deze 
staat. Wat volgt is een korte bespreking van enkele 
details van het Proto-Indo-Europees: mogen stammen 
met een klinker beginnen en was er een *a? Hij sluit de 
inleiding af met een korte uiteenzetting van de sporen 
van de laryngalen in de andere Indo-Europese talen en 
een bespreking van de bronnen en grammatica’s voor 
elk van de Keltische talen.

De laryngalen in hun context
Het tweede (en grootste) deel van het boek beslaat 
de bespreking van de laryngalen per klankomgeving. 
Telkens wordt er eerst een korte inleiding gegeven over 
wat er al geschreven is over die specifieke context in het 
Keltisch en daarbuiten en wat Zairs eerste bevindingen 
zijn. Daarop volgt een lijst van de woorden in de Kel-
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tische talen die de besproken laryngaal ooit bevatten 
en hun bespreking. Zo’n sectie over een klankomgeving 
wordt dan afgesloten met een algemene conclusie. 
Deze gestructureerde aanpak maakt het geheel erg 
overzichtelijk. Er zal gezien de beperkte lengte die voor 
deze recensie beschikbaar is echter niet op elke sectie 
ingegaan worden. In plaats daarvan zal ik slechts een 
enkel punt eruit halen waar ik van andere mening ben 
dan Zair en vervolgens zal ik nog wat andere op- en 
aanmerkingen bespreken. 

Middelwelsh gognaw  en laryngaalverlies
Op de bladzijdes 98 en 99 beargumenteert Zair dat 
Middeliers gnó ‘zaken, zorg’, Middelwelsh gno ‘duidelijk, 
welbekend’ en Middelbretons gnou ‘duidelijk’ terug gaan 
op Proto-Keltisch *gnāwos en uiteindelijk Proto-Indo-
Europees *ĝn̥h₃-u̯o-. Middelwelsh gognaw ‘uitdagend, 
opwindend; vurig, aanhoudend’ zou echter op *-gnawos 
terug moeten gaan (met voorafgaand het element *wo-). 
Volgens Zair is *-gnawos met een korte a in plaats van 
een lange daarmee te verklaren dat de laryngaal in 
samenstellingen neigde te verdwijnen. Zodoende zou 
Proto-Indo-Europees *upo-ĝn̥h₃-u̯o- dus *upo-ĝn̥-u̯o- 
geworden zijn, wat vervolgens Proto-Keltisch *wo-gnawos 
werd. Dit verdwijnen van het laryngaal is echter niet 
terug te vinden in Oudbretonse eigennamen op -nou 
(van Middelbretons gnou), bijvoorbeeld Carantnou, wat 
qua vorm op Proto-Keltisch *gnāwos terug zou moeten 
gaan, maar wél in een samenstelling staat. Volgens Zair 
kunnen deze namen daarom pas samengesteld zijn 
nadat de laryngalen al verdwenen waren. De klankwet 
was dan niet meer actief en zodoende zou een lange 
klinker ook niet ingekort worden in samenstellingen. Er 
is echter een probleem met Proto-Keltisch *wo-gnawos, 
namelijk dat de verwachtte uitkomst 
daarvan in het Middelwelsh niet 
gognaw zou zijn, maar †gonaw, 
dus met lenitie van g- na go- (< 
*wo-), vgl. Middelwelsh gogan 
‘laster, achterklap’ en gofal ‘zorg, 
voorzicht’. Om die reden recon-
strueert Zair een deeltje tussen 
*wo- en *gnawos dat de lenitie 
voorkomen zou hebben. Hij geeft 
echter geen enkele aanwijzing 
over de mogelijke identiteit van 
dit partikel en hoe het op de non-
lenitie na totaal verdwenen is. 
Met deze reeks van complicaties 
vraagt men zich af of er niet een 
makkelijkere oplossing is voor het 
geheel. Deze kunnen we vinden 
in de Geiriadur Prifysgol Cymru, 
waar gognaw niet geanalyseerd 
wordt als go- + -gnaw, maar als 
go- + -cnaw van het werkwoord 
cnoi ‘bijten; teisteren, bezorgd 
maken’. Er is in dit geval geen 

behoefte aan een onbekend deeltje, aangezien er ge-
woon lenitie volgt op go-. Dit betekent dat gognaw dus 
niet de tegenhanger is van Middelwelsh gno ‘duidelijk, 
welbekend’ in een samenstelling. Zodoende zou het ook 
niet nodig zijn om een Proto-Keltisch *wo-gnawos met 
een korte a te reconstrueren die vervolgens verklaard 
moet worden aan de hand van een klankwet die niet 
werkte met Oudbretonse namen op -nou uit oorspron-
kelijk *gnāwos.

Het lijkt er dus op dat Zairs verklaring zich onnodig 
door flinke bochten moet wringen om te functioneren. 
Dus waarom doet hij dit? Het antwoord is waarschijn-
lijk in zijn conclusie over het verlies van laryngalen in 
samenstellingen te vinden. Daar is gognaw één van 
zijn twee zekere voorbeelden van laryngaalverlies als 
deze voorafgegaan werd door een medeklinker en 
een syllabische resonant,1 en gevolgd werd door een 
medeklinker (Zair kort dit af als CR̥HC). Met het verlies 
van gognaw tegenover gno (respectievelijk uit Proto-
Keltisch *wo-gnawos tegenover *wo-gnāwos) als bewijs 
hiervoor wordt het verre van zeker dat het laryngaal in 
deze klankcontext verloren ging en moeten misschien 
toch alternatieve verklaringen gevonden worden voor het 
resterende voorbeeld van zogenaamd laryngaalverlies 
in CR̥HC: Middelwelsh yngnat tegenover Oudiers gnáth 
en Middelwelsh gnawd ‘gewoonlijk’ (respectievelijk uit 
Proto-Keltisch *in-gnatos en *gnātos, welke teruggaan 
op Proto-Indo-Europees *ĝn̥h₃-to-). Zo heeft Peter 
Schrijver in Studies in British Celtic historical phonology 
(1995, 179 en 182-3) bijvoorbeeld voorgesteld dat Oudiers 
gnáth en Middelwelsh gnawd teruggaan op het oude 
voltooid deelwoord (Proto-Keltisch *gnātos) en dat 
Middelwelsh yngnat en verwant dirnat terug gaan op 

een zelfstandig naamwoord (Proto-
Keltisch *gnatos). Deze laatste zou 
teruggaan op Proto-Indo-Europese 
*ĝn̥h₃-to- terwijl volgens Schrijver 
het voltooid deelwoord ook op 
*ĝneh₃-to- terug kan gaan, wat het 
verschil in uitkomst zou verklaren.

Overige op- en aanmer-
kingen
Helaas is het boek niet aan en-
kele slordigheden ontsnapt. Dit 
varieert van tikfouten, zoals Vo-
cabulum Cornicum in plaats van 
Vocabularium Cornicum, tot een 
foutieve reconstructie zoals die 
van Middelwelsh arhoaf op pagina 
49. Zair schrijft dat MW arhoaf ‘ ik 
vertraag’ op Proto-Keltisch *wor-
ati-wos-e/o- terug zou gaan. Dit 
is echter hoogstonwaarschijnlijk 
aangezien *wor-ati-wos-e/o- zich 
klankwettig vermoedelijk tot MW 
†gorado- had moeten ontwik-

Agenda
Zie tevens www.vanhamel.nl/wiki/Agenda
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kelen, wat duidelijk anders is dan arhoaf. Gezien Zairs 
duidelijke bekwaamheid in de historische taalkunde in 
de rest van het boek, lijkt het erop dat het om een aan 
de revisie ontsnapte slordigheid gaat.

Aan het eind van het boek is een index te vinden met 
daarin de besproken woorden per taal op alfabetische 
volgorde, wat het mogelijk maakt de etymologie van een 
specifiek woord na te gaan. Het is echter een gemis dat 
de Proto-Indo-Europese vormen hier niet te vinden zijn. 
De reden hiervoor is waarschijnlijk dat deze protovor-
men in veel gevallen onzeker zijn, maar aan andere kant 
maakt het ontbreken van een dergelijke woordenlijst 
het moeilijker om vanuit een Indo-Europees oogpunt 
Keltische tegenhangers te vinden.

Het boek is relatief toegankelijk geschreven, maar de 
complexiteit van het onderwerp zorgt ervoor dat men 
als lezer stevig in z’n historisch taalkundige schoenen 
moet staan. Bovendien is het met een prijs van €130 
– helaas een vrij normale prijs voor dit soort specia-
listische werken – niet echt iets wat men even koopt. 

Zodoende zal het werk waarschijnlijk enkel interes-
sant zijn voor diegenen die zich bezig houden met de 
historische taalkunde van het Keltisch en die van het 
Indo-Europees in het algemeen. Voor hen is dit boek 
van grote waarde. Het werpt eindelijk duidelijk licht 
op de ontwikkeling van de laryngalen in het Keltisch 
en maakt het mogelijk deze taaltak dichter bij debat-
ten omtrent de Indo-Europese taalkunde te betrekken. 
Voor hen die net als ik juist vanuit een Keltische hoek 
komen maakt het de deur naar de Indo-Europeanistiek 
aanzienlijk minder stroef. 

LINUS BAND-DIJKSTRA

1 Een syllabische resonant is een l, m, n of r die als klinker 
functioneert, zoals in Krk, een Kroatisch eiland.

■ Zair, Nicholas, The reflexes of the Proto-Indo-European 
laryngeals in Celtic (Leiden, Boston 2012), Brill, xviii + 346 
pp., ISBN 978 90 04 22539 8, hardback, €130,00.

 
R E C E N S I E

Gaelic grace notes: the musical expedition of 
Ole Mørk Sandvik to Ireland and Scotland 

W at had een Noorse 
musicoloog in Ier-
land en Schotland 

te zoeken? Wat waren zijn drijf-
veren daartoe en waar kwam hij 
uiteindelijk mee thuis? De Ierse 
linguïst, folklorist en keltoloog 
Séamas Ó Cathain documenteerde 
nauwgezet het reisverslag en de 
bevindingen van Ole Mørk Sandvik 
in Ierland en Schotland in zijn 
boek Gaelic grace notes.

Het is een historisch gegeven dat 
in de loop van de achtste eeuw de 
Britse Eilanden werden bezet door 
Scandinaviërs, met name de Noorse 
Vikingen in Ierland en Schotland. In 
de loop der tijd is een deel van hen 
langzamerhand geassimileerd binnen 
de lokale bevolking en daarmee opgenomen binnen 
de ‘Keltische’ cultuur. Had dit historisch gegeven ook 
gevolgen voor de Noorse en Keltische (volks)muziek? 
Vond er een onderlinge uitwisseling van muzikale ken-
merken plaats?

Dit is op zich een interessante et-
nomusicologische onderzoeksvraag 
die Ole Mørk Sandvik (1875-1976) zich 
stelde. Hij maakte dit ook kenbaar 
aan het bestuur van de Statens For-
kningsfond (State Research Fund), 
mede om fondsen te verkrijgen om 
een persoonlijke studiereis naar 
voornamelijk Ierland en Schotland te 
kunnen maken. Die vond uiteindelijk 
plaats gedurende een periode van 
drie maanden in de zomer van 1927. 
Tijdens zijn reis heeft Sandvik op 
muzikaal gebied overweldigende 
indrukken opgedaan. Helaas heeft 
hij vanwege een tekort aan tijd ge-
plande vervolgbezoeken naar het 
Engelse Lincolnshire en het Eiland 
Man niet kunnen maken.

Het laatste was voor hem uiteindelijk 
geen bezwaar omdat reeds anderen hem waren voor-
gegaan als het gaat om etnomusicologische studies van 
Orkney, Shetland en Man, plaatsen waar de Noren met 
zekerheid een grote stempel hadden achtergelaten. 

 8 Ole Mørk Sandvik. Bron: 
snl.no/Ole_Mørk_Sandvik
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Sandvik ging niet onbeslagen ten ijs en begon met een 
vooronderzoek van de destijds aanwezige Ierse mu-
ziekbronnen. Hij kreeg daartoe ondersteuning vanuit 
Dublin van de Noorse archivaris Reidar T. Christiansen 
en kreeg van hem een overzicht van diverse auteurs/
verzamelaars (o.a Bunting, O’Curry, Petrie, Joyce, O’Neill, 
Grattan Flood). Christiansen kreeg voor het verder uit-
stippelen van Sandviks reis hulp van zijn Ierse vriend 
Séamus Ó Duilearga (James H. Delargy).

Ierland en Schotland
Sandvik vertrok op 17 juli 1927 uit Noorwegen en reisde 
via Londen en Dublin naar Cork en vervolgens naar de 
Gaeltacht in het westen van Ierland. Hij verbleef enige 
tijd in het dorpje Ballingeary (County Cork). Sandvik 
maakte kennis met diverse Ierse zangers, maakte op-
namen met behulp van een fonograaf en werkte de 
muziek op schrift uit. Het bleek al snel duidelijk dat hij 
zich, noodzakelijkerwijs, enigszins in het Gaelic moest 
verdiepen om de context tussen muziek en gezongen 
tekst te kunnen vatten. 

Eind juli woonde hij in Ballingeary een Ierse Summer 
School (Coláiste na Mumhan, 'Munster College') bij. 
Daarnaast bezocht hij een feis in het dorpje, een eve-
nement gevuld met een diversiteit aan muziek, zang, 
dans en toneel. 

Een belangrijke ontmoeting was die met de geestelijke 
Father O’Flynn van een parochie in Cork. Deze man bleek 
meerdere talenten te bezitten die veel indruk op Sandvik 
maakten. Naast gregoriaanse zang, Shakespeare-drama, 
de Ierse taal, was hij specialist van sean-nós zang. 

Het volgende hoogtepunt van Sandviks trip, was zijn 
kennismaking met de levende traditie in de dorpjes 
Ballinskellig en Cill Rialaig op het Iveragh schiereiland 
(County Kerry). 

De reis zette zich voort naar Dublin, 
waar hij Máirín Ní Ghuairim ontmoette, 
afkomstig uit County Galway. Zij was 
een talentvolle zangeres, die hem 
een caoine (‘cry, elegie’) voorzong. 
Sandvik legde dit eveneens vast op 
een fonogram en transcribeerde dit 
zo goed als mogelijk was.

Het volgende reisdoel waren de 
Schotse Hebriden, alwaar hij diverse 
opnamen maakte van waulking songs 
en laments, gezongen door Annie 
Johnston, in het plaatsje Castlebay 
(Isle of Barra).

Evaluatie
Na zijn diverse bevindingen zag 
Sandvik de noodzaak ervan in, dat hij 

zijn beeld dat hij in eerste instantie had gekregen vanuit 
verscheidene gedrukte publicaties, moest bijstellen. Bij 
het doornemen van de muzieknotaties in deze werken 
viel het hem op, dat de interpretatie van de Ierse folk 
in een conventioneel klassiek keurslijf werd geperst. 

Sandvik kritiseerde de notatiewijze, waaronder het geknoei 
met het toonmateriaal en het rücksichtslos toevoegen 
van (ongepaste) harmonieën. In dit verband ontdekte hij 
zaken die vaak door de arrangeurs werden genegeerd. 
Dat zijn de toegepaste melismen, ornamentiek (grace 
notes), de vrije ritmiek, de modale toonsoorten en de 
pentatonische basis van de muziek. En niet te vergeten 
het feit dat men de liederen in het Engels publiceerde 
en niet in de inheemse taal. Erg storend vond Sandvik de 
dwangmatige toevoeging van een strakke maatvoering 
in de van oorsprong vrij ritmische muziek.

Conclusies
Men kan in het kort enkele conclusies met betrekking tot 
Sandviks onderzoeksvraag samenvatten. Ten eerste voor 
wat betreft de mogelijke aanwezigheid van Noorse ken-
merken in de Ierse en Schotse volksmuziek. Deze blijken 
te ontbreken, hetgeen volgens Sandvik verklaarbaar is 
met de veronderstelling dat de oorspronkelijke Noorse 
kenmerken in de loop der eeuwen zijn samengesmolten 
in de Gaelische muziektraditie. Anderzijds, typische 
'Keltische' kenmerken, zoals pentatoniek, de toepassing 
van modale toonsoorten (kerktoonsoorten), meende hij 
, met name in oude Noorse muziek uit het Setesdal te 
herkennen. Daarnaast vond hij melismatische kenmerken 
in de collectie Kingo-tona van L. M. Lindeman (1848) van 
de Noorse regio Valdres, Kyrie-melodieën van Tynset en 
psalmmelodieën uit o.a. Nordmøre. Daarnaast merkte 
hij diverse ornamentiek op bij Hardanger fiddlers, als 
een parallel van de complex versierde doedelzakmuziek. 

De auteur en boek
De auteur van het boek, emeritus 
professor Séamas Ó Cathain, is zeer 
geïnteresseerd in Keltisch-Noorse 
folklore. Hij heeft duidelijk uiter-
ste inspanningen geleverd om dit 
uitgebreide document zorgvuldig 
samen te stellen. De bevindingen 
van Sandvik zijn verzameld vanuit 
brieven die aan en door Sandvik 
zijn geschreven, alsmede diverse 
gegevens uit zijn dagboekaante-
keningen. Dit behelst het grootse 
deel van het boek dat uitgebreid 
in de negen hoofdstukken wordt 
behandeld. Musicologisch wordt 
het interessanter na lezing van de 
vier appendices, waarin diverse 
aspecten uit de verslagen en artike-
len van Sandvik naar voren komen, 
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waaronder de tekst van twee lezingen/radioscripts; een 
krantenartikel ‘Fra Irland’ (‘Van Ierland’) voor het Oslo 
Aftenavis en een integraal opgenomen artikel ‘Keltische 
melodier og Norsk folkemusik’ (‘Keltische melodieën en 
Noorse volksmuziek’) voor het tijdschrift Norsk Musikk-
granskning Aarbok, 1940 [1941], pp. 68–90.

De betreffende aanwezige Noorse teksten zijn allen 
voorzien van een Engelse vertaling.

Het boek moet louter beschouwd worden als een waar-
devol document, alhoewel de auteur duidelijk zijn best 
heeft gedaan om er een vlot en prettig lezend verhaal 
van te maken. Het is een onderwerp dat kennelijk lang 

onderbelicht is gebleven, waarvan ik kan zeggen dat 
verder onderzoek de moeite waard is. 

Voor degenen die aan het boek willen beginnen moet 
gezegd worden dat er rekening mee gehouden moet 
worden dat enige basiskennis van muziekleer nood-
zakelijk is. 

BEN DIJKHUIS

■ Ó Cathain, Séamas (red.). Gaelic grace notes: the musical 
expedition of Ole Mørk Sandvik to Ireland and Scotland 
(Oslo 2014). The Institute for Comparative Research in Human 
Culture. 279 pp. ISBN 978-82-7099-773-2

 
R E C E N S I E

Lebor na hUidre onder de loep 

D e bundel Lebor na hUidre is de eerste 
uitgave in de serie Codices Hibernenses 
Eximii, ‘Belangrijke Ierse Handschriften’. 

Het is uitgegeven door de Royal Irish Academy, 
sinds 1844 eigenaar van Lebor na hUidre (LU), het 
‘Boek van de Bruine Koe’. Het is ook de plaats waar 
in 2012 een symposium werd gehouden waar door 
tien specialisten een paper over LU werd gegeven. 
Negen daarvan zijn in bewerkte vorm in de huidige 
bundel opgenomen. Het was in 2012 honderd jaar 
geleden dat R. I. Best in het tijdschrift Ériu 6 zijn 
belangrijke artikel publiceerde over de verschil-
lende schrijfhanden die in LU te onderkennen zijn. 
De bundel is echter opgedragen aan de in juni 2015 
overleden Tomás Ó Con Cheanainn, wiens contro-
versiële theorieën over de geschiedenis van LU en 
zijn teksten veelvuldig genoemd worden. 

Iedere student Keltisch kent LU natuurlijk. Het is het 
oudste overgeleverde handschrift in de Ierse taal dat 
geheel gewijd is aan de middeleeuwse Ierse literaire 
traditie. Zo bevat het het eerste gedeelte van Táin bó 
Cúailgne (de rest is te vinden in het latere Gele Boek 
van Lecan, overgenomen uit LU toen het handschrift nog 
completer was). De 67 bladen die het handschrift nu telt 
vormen naar schatting van de Nederlandse keltoloog 
Hans Oskamp iets meer dan de helft van zijn oorspron-
kelijke omvang. Toch zijn er nog 37 teksten in te vinden, 
deels incompleet, en LU is daardoor van onschatbare 
waarde voor onze kennis van de Ierse literaire traditie. 

Sedert zijn ontdekking in een boekhandel in Dublin is LU 
veelvuldig bestudeerd, en Ruairí Ó hUiginn, redacteur 
van de bundel, laat in zijn introductie ruim anderhalve 
eeuw aan publicaties de revue passeren. De nadruk ligt 

daarbij op een aantal sterk aan elkaar gerelateerde zaken: 
de paleografische kenmerken, de datering, de geschie-
denis en de invloed van het handschrift. In de bundel 
wordt hier ook weer volop aandacht aan besteed, maar 
bijna de helft van de essays gaat over de thematische 
samenhang die bepaalde teksten met elkaar delen. Dat 
is wat mij betreft ook een belangrijke reden dat de opzet 
van de nieuwe serie zo waardevol is, want het benadrukt 
dat teksten (ook) in de context van de handschriftelijke 
overlevering bestudeerd moeten worden. Verschillende 
eigenaardigheden van een bepaalde tekst worden veel 
begrijpelijker als blijkt dat andere teksten uit hetzelfde 
handschrift deze eigenaardigheden ook bevatten. Het 
kan daarbij gaan om zowel inhoudelijke, thematische 
als taalkundige aspecten.

Wat in het verleden veel controverse heeft opgeleverd 
was de identiteit en datering van de drie schrijfhanden 
die Best in 1912 onderkende en die hij A (de eerste 
hand), M (Máel Muire mac Céilechair meic Cuinn na 
mBocht, zoals uit een colofon blijkt) en H (de ‘Homilist’, 
omdat hij onder andere homilieën schreef) noemde. 
Dat inderdaad M en niet (zoals sommigen beweerden) 
H de in 1106 gedode Máel Muire van Clonmacnoise is, 
wordt nu door alle specialisten aanvaard. Donnchadh 
Ó Corráin beschrijft in zijn bijdrage hoe Máel Muire’s 
familie zich in de in Clonmacnoise geschreven annalen 
profileerden. Maar het is de bijdrage van Elizabeth 
Duncan die ongetwijfeld in het symposium van 2012 
het meeste stof deed opwaaien. In plaats van van één 
schrijfhand H uit te gaan, zoals Best deed, onderscheidt 
zij zes verschillende handen die tot nu toe onder de 
noemer H werden geschaard. De ingrepen van H wer-
den ook als ruw en barbaars gezien, te meer omdat H 
teksten geschreven door A en M wegschraapte en door 
zijn eigen schrijfsels verving. Ook dit beeld wordt door 
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Duncan aan de kaak gesteld. Het is echter jammer dat 
de verschillende handen niet alle zes zodanig naast 
elkaar worden afgebeeld dat ze gemakkelijk te vergelij-
ken zijn. Alhoewel Duncan een grondige analyse geeft, 
zou het toch ook handig zijn om van alle zes handen 
individuele letters, ligaturen en afkortingen visueel met 
elkaar te kunnen vergelijken. In deze tijd van digitale 
transcripties en reproducties is dat prima te realiseren. 
Dat dergelijk onderzoek al naar LU wordt gedaan blijkt 
ook uit het bacheloreindwerkstuk van Andrea Romein, 
‘Computer-aided paleography; identifying hands in 
Irish manuscripts’ (Universiteit Utrecht, 2015) [zie het 
scriptieoverzicht in dit nummer].

Duncan vergelijkt de handen H met handen in hand-
schriften die gedateerd worden in de tweede helft van 
de twaalfde eeuw en later. Ze laat daarbij het fragment 
van de Wereldkroniek (van de Annalen van Tigernach, 
oorspronkelijk uit Clonmacnoise) in het handschrift 
Oxford, Bodleian Library, Rawlinson B 502, echter links 
liggen. En dat terwijl de glossen in die tekst al door Best 
werden geïdentificeerd als hand H van LU. Welke van 
de zes handen dat nu is blijft dus onduidelijk. Ook de 
andere auteurs, ook al refereren ze naar H’s glossen in 
Rawlinson B 502, laten deze kwestie liggen. Een korte 
inspectie van Rawlinson B 502 wijst er overigens op 
dat het om H1 gaat, die verreweg de meest productieve 
scribent van de zes H handen in LU was.

Datering is ook een belangrijke kwestie in de bijdrage 
van Liam Breatnach, die 
een uitgebreide analyse 
geeft van de Middelierse 
vormen in LU, in het bij-
zonder die in Immram 
curaig Maíle Dúin, waar M 
en H verschillende secties 
van schreven en waarvan 
de complete versie in het 
Gele Boek van Lecan het 
meest met de versie van 
H overeenstemt. H en het 
Gele Boek gebruikten blijk-
baar eenzelfde brontekst. 
Dit biedt een mooie basis 
voor vergelijking, waarbij 
Breatnach uitgebreid put 
uit het werk dat hij heeft 
gedaan voor de toekomstige 
publicatie van zijn Gram-
mar of Middle Irish. Voor 
wie zich bezighoudt met de 
ontwikkeling van de Ierse 
taal is dit verplichte kost. 
Breatnach concludeert dat 
H taalkundig gezien niet 
veel verschilt van M, die 
iets eerder werkte. 

Wat het gebruik van Middelierse vormen aangaat toont 
H zich iets conservatiever dan de schrijver van de ge-
nealogieën in Rawlinson B 502, die rond 1130 werden 
samengesteld, en Breatnach ziet dit als een terminus 
ante quem: H werkte niet later dan die datum. Enige 
voorzichtigheid is wat mij betreft hier echter wel gebo-
den, want Rawlinson B 502 werd in Leinster geschreven, 
de aard van het materiaal is heel anders en de omvang 
van het handschrift is veel groter dan de bijdragen van 
H in LU. Of Breatnach deze zaken in zijn vergelijking 
heeft meegenomen is echter onduidelijk, en dat geldt 
ook voor zijn opmerking dat het Boek van Leinster (circa 
1160) meer Middelierse vormen bevat dan H in LU. Taal-
kundige (en paleografische) ontwikkelingen voltrekken 
zich in een grote regio vrijwel nooit lineair in de tijd. 
Plaatselijke verschillen kunnen zelfs aanmerkelijk zijn. 
Ook de invloed van de brontekst en het al dan niet 
ontbreken van conservatisme bij de scribent zijn van 
belang. Het is wellicht verleidelijk om via statistische 
vergelijkingen naar vaste referentiepunten te zoeken 
om tot een datering van H te komen, maar je kan er 
alsnog snel enkele decennia naast zitten.

De thematische samenhang tussen verschillende tek-
sten in LU wordt besproken door Máire Herbert, John 
Carey, Elizabeth Boyle en Gregory Toner. Zij leggen 
allen de nadruk op christelijke elementen in de Ierse 
verhalende traditie, die doorgaans een relatie hebben 
met de christelijke heilsgeschiedenis en eschatologie 

(de leer van het einde der 
tijden). Maar allen bezien 
dit vanuit andere invals-
hoeken en met betrek-
king tot andere teksten. 
Tevens is er aandacht voor 
elementen die aantonen 
dat LU in Clonmacnoise 
werd  samenges te ld . 
Herbert beargumenteert 
dat bepaalde elementen 
passen in de politieke 
omstandigheden van de 
periode 1070–1090, terwijl 
Carey een relatie legt tus-
sen LU en de verwachting 
van het einde der tijden 
dat de Ieren vreesden 
voor het jaar 1096, toen 
het feest van Johannes 
de Doper op een vrijdag 
viel. Boyle ziet Latijnse 
filosofische elementen in 
drie homilieën in LU, die 
ze als teksten beschouwt 
die net zo goed voor een 
koninklijk gehoor geschikt 
waren als voor de mis. Ruairí 
Ó hUiginn en Nollaig Ó Mu-
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raíle gaan ten slotte in op de geschiedenis van LU vanaf 
de twaalfde eeuw, waarbij Ó Muraíle ruiterlijk toegeeft 
dat de reconstructie van Ó hUiginn waarschijnlijker is 
dan zijn eigen theorie!

Dit is qua opzet en uitvoering een zeer geslaagde uitgave, 
en één die eigenlijk iedere serieuze onderzoeker die 
iets doet met middeleeuwse Ierse teksten zou moeten 
lezen – wat geen straf is gezien de hoge kwaliteit en 
leesbaarheid van de essays. Er zijn nog wel wat kleine 
redactionele onvolkomenheden, en wat ik ook nog wel 
een gemis vind, is het ontbreken van een korte formele 

beschrijving van het handschrift, met daarin een overzicht 
van de afmetingen, datering, aantal folia, provenance, 
geschiedenis enzovoorts. Wellicht iets voor de volgende 
uitgave in deze serie, die naar ik hoop niet lang op zich 
zal laten wachten. 

BART JASKI

■ Ó hUiginn, Ruairí (red.), Lebor na hUidre. Codices Hibern-
enses Eximii I (Dublin 2015), Royal Irish Academy, xxiii + 238 
pp., ISBN 978-1-908996-60-2, hardcover, € 55.00.

V E R S L A G

Tionól 2015 

D e jaarlijkse Tionól vond afgelopen novem-
ber zoals gewoonlijk plaats in het Dublin 
Institute for Advanced Studies. Dit jaar 

duurde het vanwege het hoge aantal inzendingen 
drie dagen in plaats van de gebruikelijke twee, waar-
door de conferentie van donderdag 19 tot zaterdag 
21 november duurde.

Naast de Tionól was er ook de Statutory Public Lecture 
in Trinity College. Deze lezing vindt traditioneel plaats 
op de vrijdagavond tijdens de conferentie – hoewel deze 
er technisch gezien geen onderdeel van uitmaakt – en 
dient als een soort plenaire lezing, gegeven door een 
wat grotere naam in het vakgebied. Dit jaar gaf professor 
Ruairí Ó hUiginn deze lezing, getiteld ‘The emergence of 
Modern Irish’. Het is doorgaans een hoogtepunt tijdens 
de Tionól, en professor Ó hUiginn stelde zeker niet teleur.

Iets wat de Tionól onderscheidt van andere soortgelijke 
conferenties is dat het een gratis openbare gelegenheid 
is waarbij iedereen welkom is. Hoewel dit het geval is – 
en sommige buitenstaanders hier tot op zekere hoogte 
van gebruik maken – betekent dit niet dat de conferentie 
niet in grote getale wordt bezocht door gevestigde na-
men in het vakgebied. Dit is natuurlijk goed, aangezien 
het vriendelijke publiek zodoende ook erg kritisch is. 
Dit betekent dat ondanks dat het erg gezellig is op de 
conferentie het soms ook erg zenuwslopend kan zijn 
als je er een lezing moet geven, iets dat ik mij dit jaar 
wederom realiseerde. Je dient goed voorbereid te zijn.

De focus van de Tionól ligt gebruikelijk op de Ierse taal, 
cultuur, literatuur en geschiedenis, maar er zijn altijd 
lezingen waarin andere Keltische talen en volkeren 
(inclusief diegenen van betwistbare Keltische afkomst 
zoals de Picten) aan bod komen. Dit jaar waren Welsh, 
Manx en Bretons allen vertegenwoordigd naast het Iers. 
Wat nu volgt is een korte en erg subjectieve samenvat-

ting van, naar mijn mening, enkele hoogtepunten van 
de conferentie.

Het geheel opende met twee erg goede lezingen van 
de wat jongere wetenschappers in het instituut: Mona 
Jakob sprak over rijmpatronen in vroeg Ierse poëzie, en 
Micheál Hoyne gaf een levendige lezing waarin hij het 
bewijs voor artiesten in de lagere klassen (dus geen 
dichters uit de hogere sociale klassen) in het laatmid-
deleeuwse Gaelische hof ter discussie stelde.

De korte eerste dag van de conferentie eindigde met 
een lezing over een van de belangrijkste ontwikkelingen 
voor Vroegiers in de laatste jaren: de digitalisering van 
de Dictionary of the Irish language (DIL). Een nieuwe 
versie van de eDIL werd officieel online gezet (www.
dil.ie), en ik kan bevestigen dat het in gebruik veel 
eenvoudiger en duidelijker is dan de oude versie. Dit 
digitaliseringsproject heeft de manier waarop onderzoek 
gedaan kan worden in het Vroegiers reeds veranderd, 
en deze verbeteringen aan de gebruikersvriendelijkheid 
zetten deze tendens door.

De hoogtepunten van vrijdag omvatten, naast de Statutory 
Public Lecture, onder andere interessante lezingen van 
Tomás Ó Cathasaigh (Harvard) over een moeilijk gedicht 
uit de Táin bó Cúailnge en van Paul Russell (Cambridge) 
over de relatie tussen de verschillende versies van het 
Leven van St. David.

Verder introduceerden Brendan Kane and Wes Ham-
rick (Universiteit van Connecticut) een online gids met 
richtlijnen ontworpen om geïnteresseerden te helpen 
Vroegmodern Iers te lezen. Hoewel er nog aan het 
project wordt gewerkt is het veelbelovend voor zowel 
studenten als anderen die geïnteresseerd zijn in de 
grammatica en paleografie van het Vroegmodern Iers 
om de documenten uit die periode als een hulpmiddel 
te kunnen gebruiken.
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Veruit de meest interessante lezing van de gehele 
conferentie vond ik de laatste op zaterdag van de ex-
perimentele archeoloog Aidan O’Sullivan (UCD) over 
hoe je een zogeheten rondhuis (roundhouse) kunt 
bouwen. Gebaseerd op recente archeologische vondsten 
en gesteund door bewijs uit Vroegierse teksten (met 
name uit wetteksten) produceerden O’Sullivan en zijn 
team een rondhuis volgens de methoden die tussen de 
zevende en tiende eeuw zouden zijn toegepast. Deze 
lezing bracht de wereld van de oude Ieren beeldend 
tot leven en was tevens een prachtige manier om de 
conferentie te eindigen. 

Naast de vele lezingen werden er ook twee boeken 
uitgebracht: Codices Hibernenses Eximii I (een onder-
zoek en verkenning van de verscheidene taalkundige, 
paleografische, historische en culturele aspecten van de 
Lebor na hUidre), en Aon don éigse (essays ter ere van 
Osborn Bergins lezing uit 1912 over bardische poëzie). 
Al met al was de Tionól, zoals altijd, een bijzonder aan-
gename conferentie. Het is alleen spijtig dat ik hier niet 
verder kan uitweiden over meer van de vele lezingen. 

AARON GRIFFITH
vert. TINO OUDESLUIJS

■ Tionól 2015: www.celt.dias.ie/english/tionol

B I B L I O G R A F I E

Publicatieoverzicht van 
bachelor- en masterscripties 
Keltisch 2014–2015 

D e Stichting A. G. van Hamel streeft ernaar ruchtbaarheid te geven aan het onderzoek van 
studenten Keltisch in Nederland, zodat we een podium kunnen bieden aan jonge keltologen 
alsmede een geïnteresseerd publiek kunnen laten zien wat de nieuwe generatie bezighoudt. 

Met ingang van 2011 plaatst de redactie van Kelten daarom eenmaal per jaar een alfabetisch over-
zicht met de titels van Nederlandse scripties op het gebied van Keltische taalkunde, letterkunde, 
geschiedenis en archeologie. Het gaat hierbij om bachelor- en masterscripties van het afgelopen 
academisch jaar, dus in het huidig overzicht staan de scripties die zijn geschreven als sluitstuk van 
het jaar 2014–2015. Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt van de gegevens 
voor zover deze door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we dan ook het voorlopige 
karakter van deze lijst. Aanvullingen of correcties kunt u sturen aan redactie@vanhamel.nl en zullen 
in het volgende overzicht worden verwerkt. De meeste eindwerkstukken zijn te downloaden via de 
digitale repositoria van de betreffende universiteiten.
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Arkesteijn, Mareille

Documenting Roman leather from Camelon, Scotland.
(MA, Archeologie, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/31693

Blasse, Lian

Method in the madness: vowel length, schwa and the 
quality of consonants in the orthography of Early Old Irish.
(Research MA, Ancient, Medieval and Renaissance Studies, 
Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/315623

Bosch, Anne M. van den

De bruidsschat in de vroeg Ierse maatschappij: een 
vergelijking van wetteksten en proza.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/302941

Hudson, Craig J.

Forging the Welsh nation: how has intranational distinction 
hindered the separatist design?
(MA, European Studies: Identity and Integration, 
Universiteit van Amsterdam)
URL: http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/594834

Laming, B. C. P. W.

Het gebruik van dord in een conflict tussen de kerk en 
de Fíanna.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/322350

Linden, Hanneke van der

Conall Cernach, een Ierse held.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306060

Musch, Joyce J. H.

Op jacht naar herten, zwijnen, wetten en de Andere 
Wereld in de Mabinogion.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/320923

Nooij, Lars B.

The Old Welsh glosses on Martianus Capella reconsidered: 
an edition, commentary and analysis.
(Research MA, Ancient, Medieval and Renaissance Studies, 
Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/320609

Roodenburg, F. P.

After the dust settles: an analysis of conflict-related 
sites of the Late Iron age and Roman period.
(MA, Landscape Archaeology, Vrije Universiteit Amsterdam)
URL: http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/13_1841912_0.
pdf

Romein, Andrea E.

Computer-aided paleography: identifying hands in Irish 
manuscripts.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/316688

Schoen, Judith S. J.

Orcain catrach Mael Milscothaig: an edition and partial 
translation of Airec Menman Uraird maic Coisse.
(Research MA, Ancient, Medieval and Renaissance Studies, 
Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/316025

Slieker, Johan Christoffel

The 1641 rebellion in north-east Connacht: the cause 
and nature of the rebellion in co. Leitrim, co. Sligo and 
co. Roscommon.
(MA, Geschiedenis, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/35442

Swinkels, Inge

Unusual features in the colour classification of Modern 
Irish.
(MA, Linguistics, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/35015

Ubink, Jeanette J.

Poems attributed to Flann mac Lonáin: including a 
critical edition of Maiccni Echach ard a nglé.
(Research MA, Ancient, Medieval and Renaissance Studies, 
Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/320467

Vos, Anouk

Burial in Rome and Britannia: a comparative research 
concerning funerary ritual in Rome and Britain in the 
1st and 3rd century AD.
(BA, Archeologie, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/31689



29

Kelten 69 (februari 2016)

Vries, Maayke de

Language choice of shop owners in Bangor and Caernarfon.
(BA, Engelse taal en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/315190

Wijmer, Romy

Buchedd Catrin: an edition.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/319128

Zalm, Desiree

Barbarism and excessive religiosity? Roman perspectives 
on the religions of Egypt and Gaul.

(MA, Archeologie, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/33155

Zanden, Lisa van der

A cultural interpretation of Oidheadh cloinne Lir through 
the ages: the 19th, 20th and 21st centuries.
(BA, Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/315622

DENNIS GROENEWEGEN

 
Nieuws 

�� Lancering nieuwe website eDIL
Op donderdag 19 november hebben professor Gregory 
Toner (Queen’s University Belfast) en professor Máire 
Ní Mhaonaigh (Universiteit van Cambridge) de nieuwe 
versie van de eDIL (electronic Dictionary of the Irish 
Language) gelanceerd tijdens Tionól. Van 17.30 tot 18.00 
gaven ze een demonstratie van de mogelijkheden van 
de nieuwe website. Op maandag 16 november kregen 
de studenten van Cambridge hier een voorproefje van. 

Nieuwe functies van de website zijn onder andere te 
vinden in de advanced search, dat opgedeeld is in ver-
schillende categorieën zoals hoofdwoord, citaat, defi-
nitie, etcetera. Ook is het mogelijk om naar specifieke 
grammaticale vormen en binnen verschillende talen te 
zoeken. Een innovatie is de mogelijkheid om naar de 
Engelse vertaling van het woord te zoeken, een optie 
die voornamelijk is toegevoegd voor de leek en onder-
zoekers uit andere vakgebieden die geïnteresseerd zijn 
in de Ierse term. Alle vormen van een werkwoord zijn 
toegevoegd onder de hoofdvorm, om het vinden van 
deze vormen te vereenvoudigen. Ook zijn er permanente 
links toegevoegd aan elk hoofdwoord om deze te citeren.

 ј Bron: http://edil.qub.ac.uk

�� Dorp uit bronzen tijdperk ontdekt
In een steengroeve in Peterborough in Verenigd Koninkrijk 
zijn de resten van twee verbrande huizen uit het bronzen 
tijdperk ontdekt. In de resten van de huizen bevond zich 
een uitgebreide collectie artefacten van onder andere 
sieraden, speerpunten, textiel, potten en bekers. De grote 

houten huizen die steunen op palen in de drassige veen-
grond zijn de best bewaarde woningen uit het bronzen 
tijdperk die ooit zijn gevonden. Archeologen vergelijken 
de vondst wordt met de ontdekking van Pompeii. De 
brand is de reden waarom de artefacten bewaard zijn 
gebleven, aangezien de dakspanten ineenzakten op 
de vloer, waardoor de voorwerpen ingesloten werden. 
Vervolgens vielen de woningen in het water, waardoor 
de brand direct werd geblust. Lagen modder en klei 
verzegelden de resten voor bijna 3.000 jaar. De brand 
kan veroorzaakt zijn door een ongeluk tijdens koken, 
opzettelijke vernieling of een aanval door vijanden. 
Ongeacht de reden, de bewoners verlieten de huizen 
op stel en sprong en lieten hun bezittingen achter. 

De grote hoeveelheid objecten biedt archeologen de 
kans om vele elementen van het leven van de mensen 
toentertijd te reconstrueren, waaronder hun dieet, 
aangezien etensresten zijn geconserveerd. Momenteel 
is een team van archeologen van de Universiteit van 
Cambridge aan het werk op de plaats van opgraving, 
waar ze elke dag nieuwe ontdekkingen doen, zoals de 
vondst van een menselijke schedel een aantal weken 
geleden. De woningen waren in 2006 al gevonden, 
maar kon nu pas opgegraven worden vanwege gevaar 
voor uitdroging. De vindplaats zelf kan niet geconser-
veerd worden, maar de vondsten gaan naar een lokaal 
museum en de best bewaarde dakspanten zullen ook 
bewaard worden.

 ј Bron: www.theguardian.com/science/2016/jan/12/a-
bronze-age-pompeii-archaeologists-hail-discovery-
of-peterborough-site
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�� Iers DNA stamt af van Midden Oosten en 
Oost-Europa

Onderzoekers van Trinity College Dublin en Queen’s Uni-
versity Belfast hebben een eeuwenoud migratiepatroon 
aan de dag gelegd. Met een speciale techniek die niet de 
specifieke kenmerken van een individu in het DNA leest 
maar de bredere historie van voorouderlijke migratie 
blootlegt, hebben de onderzoekers vier menselijke 
resten van respectievelijk 5.000 en tussen de 3.000 en 
4.000 jaar oud geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat de 
eerste Ieren uit het stenen tijdperk oorspronkelijk uit 
de zogenaamde Vruchtbare Sikkel of bijbelse landen 
kwamen, een gebied dat onder andere Egypte, Assyrië 
en Mesapotamië omvatte. Vanuit deze streek, waar de 
landbouw ontstond, trokken een groep mensen waar-
schijnlijk via het zuidelijke Middellandse Zeegebied naar 
Ierland. In het bronzen tijdperk volgde een tweede grote 
migratiestroom die stamde uit de Pontische Steppe in het 
zuiden van Rusland. Het nieuwe bewijs suggereert dat het 
insulaire Keltische volk ongeveer 4.000 jaar geleden is 
ontstaan. Niet alleen bevestigt dit de theorie waar door 
de archeologie decennia lang aan heeft voortgebouwd, 
maar ook bestaat de mogelijkheid dat een dergelijke 
massamigratie de introductie van de moedertaal van 
de Keltische talenfamilie met zich meegebracht heeft. 

 ј Bron: www.theguardian.com/science/2015/dec/28/
origins-of-the-irish-down-to-mass-migration-an-
cient-dna-confirms/

�� Fragmenten middeleeuws manuscript 
gevonden

In een Duitse bibliotheek zijn fragmenten gevonden 
van een middeleeuws Iers manuscript dat vele over-
eenkomsten vertoont met het Book of Kells. Een ge-
pensioneerde Duitse professor vond de fragmenten en 
liet ze onderzoeken door een Amerikaanse paleograaf. 
Laatstgenoemde wendde zich tot Professor David Dum-
ville (Universiteit van Aberdeen), die een team samen-
stelde in Aberdeen om de kopieën van de fragmenten 
te analyseren. Het is niet ongewoon dat manuscripten 
werden verknipt en gerecycled wanneer het boek niet 
meer werd gebruikt, maar het is ongewoon dat de drie 

fragmenten aansluiten. Daarnaast is de tekst geschreven 
in het insulaire schrift, en vertoont sterke gelijkenissen 
met het schrift van het Book of Kells. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat de fragmenten tot een boek behoren 
dat groter was dan het Book of Kells, wat duidt op een 
flinke investering in die periode in de geschiedenis 
(circa 800). De resten van het huidige manuscript zijn 
gedateerd tot de periode tussen 750 en 850. De vondst 
toont aan dat er andere manuscripten met dezelfde 
omvang als het Book of Kells werden geproduceerd, 
wat de vraag oproept hoeveel van deze manuscripten 
er werden geproduceerd in deze periode.

 ј Bron: http://www.abdn.ac.uk/news/8464/

�� Fort bij Newquay als hof van Arthur?
Dr. Andrew Breeze van de Universiteit van Navarre zegt 
bewijs te hebben dat Arthurs hof een fort genaamd Tre-
velgue was, gelegen ten noorden van Newquay. In één 
van de vroegste teksten waarin Arthur wordt genoemd, 
het Latijnse Leven van Carannog over de gelijknamige 
Welshe heilige, wordt een plaats genoemd genaamd 
Din Draithou, waar Arthur over heerste. Er was geen 
consensus onder geleerden waar dit precies was, en er 
werd onder andere gezegd dat het Dunster in Somerset 
was. Dr. Breeze zegt dat de vertaling van het Oudwelshe 
woord Din Draithou, ‘vesting tussen stranden’, perfect 
past bij Trevelgue, aangezien dit gelegen is tussen twee 
stranden en een machtscentrum was in de vroege mid-
deleeuwen. Gebaseerd op onderzoek van de Cornische 
archeoloog Charles Thomas, beargumenteert Dr. Breeze 
dat Trevelgue de plaats was waar de heilige Carannog 
een draak temde. Arthur had geprobeerd de draak te 
doden, maar kwam tot een overeenkomst met Caran-
nog, die de draak temde door te bidden. Voor zijn goede 
daad ontving Carannog land in Crantock, waar hij een 
kerk bouwde die zijn naam draagt. Volgens Dr. Breeze 
zouden we Newquay vanaf nu moeten beschouwen als 
de plaats waar het verhaal van koning Arthur, de draak 
en Carannog plaatsvond.

 ј Bron: www.cornishguardian.co.uk/proof-fort-near-
Newquay-court-King-Arthur/story-28473730-detail/
story.html

 5 Eén van de gevonden fragmenten. Bron: www.abdn.ac.uk/news/8464
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Agenda 

�� Ulidia V: Fifth International Conference 
on the Ulster Cycle of Tales
18 – 20 maart 2016, Maynooth (Ierland)

Deze interdisciplinaire conferentie, waarvan de laatste 
alweer in 2013 in Belfast werd gehouden, vindt plaats van 
18 tot 20 maart 2016. Tot 8 januari kon men abstracts voor 
lezingen inzenden, welke over de literatuur, taal(kunde), 
geschiedenis, archeologie of moderne interpretaties 
van de Ulster cyclus mogen gaan. Het programma zal 
binnenkort bekend worden gemaakt. Zie voor verdere 
informatie ook de website: https://www.maynoothuni-
versity.ie/Ulidia5.

�� Landscape and Myth in North-Western 
Europe
6 – 8 april 2016, München (Duitsland)

Van 6 tot en met 8 april zal het in München gaan over 
landschappen en mythologie in de middeleeuwse 
literatuur én moderne folklore van IJsland, Ierland, 
Groot-Brittannië en de continentale Scandinavische 
landen. Reeds bevestigde sprekers zijn Stefan Brink 
(Aberdeen), Terry Gunnell (Reykjavík), en Gregory To-

ner (Belfast). Meer informatie is vooralsnog te vinden 
op http://www.nordistik.uni-muenchen.de/aktuelles/
nachrichten/mc_cfp/index.html.

�� CSANA Annual Conference
5 – 8 mei 2016, Antigonish, Nova Scotia (Canada)

De jaarlijkse conferentie van de Celtic Studies Associa-
tion of North America vindt dit jaar plaats in Antigonish 
in Nova Scotia aan de Saint Francis Xavier Universiteit. 
Het geheel zal drie dagen duren en alle aspecten van 
Keltische studies zullen aan bod komen. Houdt voor 
het programma (welke binnenkort zal worden bekend 
gemaakt) en verdere informatie de website in de gaten: 
https://csana2016.wordpress.com/.

�� 51st International Congress on Medieval 
Studies
12 – 15 mei 2016, Kalamazoo (Verenigde Staten)

Jaarlijks verzamelen meer dan 3000 academici gespe-
cialiseerd in de middeleeuwen zich aan de Western Mi-
chigan University. Er is ruimte voor discussies, zakelijke 
ontmoetingen, workshops en uiteraard een zeer ruim 

De Stichting bestaat inmiddels 25 jaar en dat mag gevierd worden! U kunt van ons een jubileumeditie van het 
Keltisch Colloquium verwachten, met een kersvers en veelzijdig programma van maar liefst zes lezingen op het 
brede terrein van de Keltische studies. De namen van de sprekers en de titels van hun lezingen zullen stapsgewijs 
onthuld worden. Like onze Facebookpagina om de hoogte te blijven. 

Aanmelden
Wilt u ook het Colloquium meemaken? Dan kunt u zich opgeven door vóór 1 mei:

1. een e-mail met adresgegevens te sturen naar KC@vanhamel.nl en
2. het bedrag van € 20,- (donateurs) of € 25,- (niet-donateurs) over te maken op rekening NL89 INGB 

0003 1537 31 t.n.v. Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies te Utrecht, o.v.v. ‘Colloquium 2016’.
 
Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Het toegangsbewijs ontvangt u bij aanvang van het Keltisch 
Colloquium na melding bij de balie. 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u zich op tijd aan!

Voor meer informatie kunt u de website (www.vanhamel.nl/stichting/Nieuws:Keltisch_Colloquium_2016) in de gaten 
houden of eventueel e-mailen naar KC@vanhamel.nl.
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aantal lezingen om te bezoeken. Ook zijn er tentoonstel-
lingen te bezoeken en zijn er boekverkopers aanwezig. 
Het congres duurt drieënhalve dag. Houdt voor meer 
informatie http://wmich.edu/medieval/congress/ in 
de gaten.

�� Keltisch Colloquium 2016: jubileumeditie
21 mei, Arkel (Nederland)

Ook dit jaar organiseert de Stichting een nieuw Kel-
tisch Colloquium. De editie van dit jaar markeert een 
bijzonder moment, want de Stichting viert dan het 
25-jarig jubileum van haar bestaan, met maar liefst 
zes verschillende lezingen op het brede terrein van de 

Keltische studies. De editie van dit jaar vindt plaats op 
21 mei in Arkel, een plaatsje net boven Gorinchem. Zie 
de aankondiging elders in dit nummer. 

�� Keltfest 2016
28 en 29 mei 2016, Dordrecht (Nederland)

Op dit bekende festival, jaarlijks gehouden in de Hol-
landse Biesbosch, is er plaats voor diverse activiteiten, 
markten én concerten in de Keltische sferen. Er kan ook 
van dichtbij kennis worden gemaakt met het leven in 
de middeleeuwen, de Vikingtijd, oude ambachten en 
valkeniers. Kijk voor meer informatie op www.keltfest.nl.

 
Mededelingen 

�� Oproep aan Nederlandse keltologen
Elk jaar wordt in het blad Kelten een alfabetisch over-
zicht opgenomen van de publicaties van Nederlandse 
keltologen die in het voorgaande jaar zijn verschenen. 
Daarmee hopen we een afspiegeling te kunnen geven van 
de levendige Nederlandse bijdrage aan de Keltistiek. De 
overzichten voor de periode 2003–2013 zijn bijgewerkt 
en kunnen online worden geraadpleegd op de pagina 
‘Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen’ (of 
‘PONK’) via vanhamel.nl/codecs/PONK.

Natuurlijk zal het overzicht ook dit jaar niet ontbreken. 
Wij zouden daarom alle Nederlandse keltologen willen 
verzoeken om vóór 1 augustus uw publicaties van 2015 
aan ons door te geven via biblio@vanhamel.nl. Ook we-
tenschappelijke publicaties die niet door een keltoloog 
zijn geschreven, maar wel handelen over een Keltisch 
onderwerp, worden in het overzicht opgenomen. Als u 
hiervan de auteur bent of als op u op de hoogte bent 
van dergelijke publicaties, dan horen wij graag van u. 

�� Van Hamel-nieuwsbrief
Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van 
alle activiteiten (lezingen, colloquium, etcetera) die de 
Stichting organiseert? Geef u dan nu op voor de Van 
Hamel-nieuwsbrief. Dit kunt u doen door een e-mail te 
sturen naar secretariaat@vanhamel.nl, met opgave van 
naam en e-mailadres, en o.v.v. ‘Van Hamel-nieuwsbrief’. 
Ook als u geen begunstiger bent, maar wel graag op de 
hoogte wenst te blijven, kunt u zich hiervoor opgeven. 
Aanmelding voor de nieuwsbrief is uiteraard kosteloos.

�� Kopij
Het blad Kelten is afhankelijk van de inzet 
van diegenen die zich bezighouden met 
de Keltische talen en cultuur. Iedereen die 
een bijdrage wil leveren in de vorm van 
een artikel, een recensie of een verslag 
van activiteiten op het gebied van de 
Keltische talen en cultuur, wordt daarom 

van harte uitgenodigd dit te doen! Het maakt daarbij 
niet uit of u bijvoorbeeld student of oud-student bent, 
reeds actief als keltoloog of bezig met gerelateerd 
onderzoek. Ook als er items voor de nieuwspagina 
of de agenda zijn, of als u iets wilt schrijven over een 
persoon, plaats of voorwerp uit de Keltische wereld, 
dan vernemen wij dat graag op onderstaand adres. 
De redactie hanteert enkele auteursrichtlijnen die zijn 
te raadplegen op www.vanhamel.nl, of anders op te 
vragen bij redactie@vanhamel.nl. Bijdragen kunt u als 
bijlage via e-mail opsturen naar redactie@vanhamel.
nl. Kopij voor Kelten 70 (juni 2016) moet vóór 1 april bij 
de redactie binnen zijn.


